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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นคณะวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งท าการเปิดสอน  
ในสองสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มีการ
เรียนการสอนอยู่ด้วยกัน 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกล้วยน้ าไท และวิทยาเขตรังสิต ซึ่งการเรียนการ
สอนหลักของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะอยู่ที่วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
 ในปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ยังไม่มีอาคาร
เรียนที่เป็นของตนเอง เป็นการใช้พ้ืนที่ของอาคารอ่ืนๆ ซึ่งอาคารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
เนื่องจากเรื่องข้อจ ากัดต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องของงบประมาณของทางมหาวิทยาลัยและ
การอนุมัติจัดสร้างอาคารเรียนของคณะยังไม่ได้เกิดข้ึน ทั้งนี้อาคารเรียนปัจจุบันของนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีจ านวน 2 อาคาร ได้แก่อาคาร Imagine Village (A8) และอาคาร 
A2 หรือตึกเพชร เอ2 บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อจ ากัดในการใช้พื้นที่ภายใน
อาคารดังกล่าวที่อาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานโดยตรง เพราะเป็นอาคารเรียนรวมส าหรับ
นักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัย จึงท าให้อาคารขาดพ้ืนที่ส าหรับใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงเกิดปัญหาต่อการใช้งานพื้นที่ของนักศึกษาและคณะอาจารย์ อาทิเช่น 
พ้ืนที่ภายในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา ตารางเรียนของนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาตรงกัน 
ท าให้การใช้ห้องเรียน ต้องมีการจัดสรร ตารางเวลาในการใช้ห้องอย่างละเอียด การไม่มีพ้ืนที่ส าหรับ
ท ากิจกรรมอ่ืนๆ เนื่องจากอาคารดังกล่าวไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้เป็นอาคารเรียนของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์โดยตรง จึงท าให้พื้นที่ต่างๆไม่ตอบสนองการใช้งานได้ดีเท่าท่ีควร รูปแบบของ
อาคาร Imagine Village ด้านหน้ามหาวิทยาลัย เป็นอาคารสูง 5 ชั้น โดยพื้นที่ชั้น G ถึงชั้น 2  เป็น
พ้ืนที่ส าหรับร้านค้าเช่า และพ้ืนที่ตั้งแต่ชั้น 3 ถึงชั้น 5 เป็นพ้ืนที่ส าหรับห้องเรียน ทั้งหมด ภายใน
อาคารนี้ยังขาดพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรม หรือพ้ืนที่โถงอาคารที่เหมาะต่อการใช้งานของคณะ ส่วน
อาคาร A1 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ใช้เป็นอาคารส าหรับส่วนบริหารจัดการ และแผนกวิชาการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ส่วนพื้นที่ใช้งานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะมีส่วนของห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน 
และห้องประชุมอยู่ในบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 นอกจากนั้นยังมีส่วนของห้องปฏิบัติการของคณะ ที่ตั้ง
แยกตัวออกไปจากบริเวณอาคารเรียน ท าให้เกิดความไม่สะดวกต่อการเรียน และการสัญจรที่ไม่
ต่อเนื่องกับอาคารเรียนหลัก การจัดห้องปฏิบัติการให้อยู่ห่างกับอาคารเรียนนั้นท าให้เกิดความล าบาก
ต่อการขนย้ายวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอนเช่นกัน เพ่ือเป็นการรองรับหลักสูตรที่จะขยายตัวของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในอนาคต จึงควรมีการปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ แต่
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เนื่องจากข้อจ ากัดในสถานที่และการจัดการของมหาวิทยาลัยการปรับปรุงอาคารหรือก่อตั้งอาคารใหม่
จึงเป็นไปด้วยความล าบาก 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น การวิจัยนี้จึงเป็นการส ารวจปัญหาการใช้พ้ืนที่ของนักศึกษาและ
บุคคลากรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้มาเป็น
แนวทางในการออกแบบอาคารเรียนในอนาคตหรือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่พบในปัจจุบันเพื่อ
หาวิธีให้เกิดการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประโยชน์ ภายใต้ข้อจ ากัดของอาคารที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้มปีระสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับอาคารเรียนที่เหมาะกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งในรูปแบบที่มีอาคารเรียนของคณะ และเป็นอาคารเรียนรวม โดยผู้วิจัยจะ
เสนอเป็นรูปแบบของแนวคิดการออกแบบและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในด้านการจัดการ.  
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาในการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารเรียน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 1.2.2 เพ่ือส ารวจความต้องการด้านครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องเรียน และพ้ืนที่ในการ
เรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน และแนวทางด้านการจัดการการ
เรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ คือการศึกษาเรื่องเก่ียวกับผลกระทบและปัญหาของการไม่มี
อาคารเรียนที่เหมาะสม และห้องเรียนที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา รวมถึงพ้ืนที่ส าหรับท า
กิจกรรมและการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณะอาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยท าการศึกษาอยู่ในประเด็นหลัก 2 เรื่อง คือ  
  1.3.1.1 ปัญหาต่างๆ ในการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารเรียน   
   1.3.1.2 แนวทางการแกป้ัญหา เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นที่และวิธีการจัดการ
การเรียนการสอนของคณะ    
 1.3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  
  1.3.2.1 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขา คือ  
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  
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  1.3.2.2 อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่ 
 งานวิจัยฉบับนี้ท าการศึกษาพื้นที่หลักในการใช้งานอาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คือภายในบริเวณชั้น 3 ของอาคาร A8 (Imagine Village) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปน็พื้นที่หลักส าหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
 1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา  
 ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการส ารวจและท าการวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม  
ซึ่งอยู่ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2560 ของมหาวิทยาลัย และเก็บแบบสอบถามรวมถึงการสัมภาษณ์
นักศึกษาและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2561 อยู่ระหว่างช่วงเดือน 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561  
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 1.4.1 พ้ืนที่ภายในอาคารเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคารเรียนมีความ
เหมาะสม จะผลต่อการส่งเสริมการท ากิจกรรมและการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 1.4.2 อาคารเรียนที่มีการออกแบบจากความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรงจะตอบสนอง 
การใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.4.3 นักศึกษาทุกคนได้ใช้ห้องเรียนและส่วนต่าง ๆ ของอาคารเรียนภายใต้ข้อจ ากัดของ 
การใช้พื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์  
 
1.5 ค าถามการวิจัย 
 1.5.1 ปัญหาด้านการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารเรียนปัจจุบันของนักศึกษา  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีอะไรบ้าง 
 1.5.2 ข้อจ ากัดและปัญหาด้านนโยบายของทางคณะและมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง    

1.5.3 แนวทางการเสนอแนะการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มีแนวทางอย่างไรบ้าง 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 นักศึกษาหรืออาจารย์สามารถน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลและการเสนอแนะแนวทาง
ในการออกแบบ และการจัดการพื้นที่ภายในอาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานและการใช้ประโยชน์กับพ้ืนที่อย่างสูงสุด  
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 1.6.2 เมื่อพ้ืนที่อาคารเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสมนักศึกษาได้ใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่และการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้  
 1.6.3 หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ใน
โครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ เช่น สถาบันการเรียนการสอนด้านการออกแบบ,ห้องเรียน,
โรงเรียนกวดวิชา เป็นต้น   
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.7.1 อาคารเรียน หมายถึง อาคารที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
 1.7.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต หมายถึง 
มหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี 2 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม และสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน  
 1.7.3 ผู้ใช้อาคาร หมายถึง อาจารย์ประจ า และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  
 1.7.4 การใช้งานพื้นที่  หมายถึง การใช้พ้ืนที่ที่เป็นส่วนของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเขียน
แบบ ส่วนทางเดินของอาคาร ที่สามารถใช้ประโยชน์และเป็นพื้นที่ท่ีเกิดกิจกรรมได้  
 1.7.5 ครุภัณฑ์  หมายถึง  สินทรัพย์ที่ส่วนงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานมีลักษณะคงทน 
เช่น อุปกรณ์การใช้งานต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ชั้นวางของ ฯลฯ  
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมีหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความเกี่ยวกับทฤษฎี รวมถึงผลการวิจัยต่างๆ ที่สามารถเป็นข้อมูลในการวิจัย
ได้ โดยแบ่งหัวข้อในการศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้  
 2.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 2.2 การจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 2.3 การศึกษาพ้ืนทีภ่ายในอาคารเรียนปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  
 2.4 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและพ้ืนทีก่ารใช้อาคารเรียน  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอ่ืน (กรณีศึกษา)   
 2.5 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับอาคารเรียนและห้องเรียน  
 2.6 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารเรียน 
 
2.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย อยู่ภายใต้การ
สนับสนุนของมูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้ท าการเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยความคิดและ
ปณิธานที่แน่วแน่ของอาจารย์สุรัตน์ และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษา
แห่งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดการสอนใน 2 วิทยาเขตด้วยกัน คือ  
 1. วิทยาเขตกล้วยน้ าไท ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 มีพ้ืนที่ 26 ไร่ 89 ตารางวา เป็นสถานที่ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในบางคณะและภาควิชา และเป็นสถานที่ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุก
ชั้นปี  
 2. วิทยาเขตรังสิต ตั้งอยู่ที่อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ 44 ไร่ 1 งาน 67 
ตารางวา เป็นสถานที่ส าหรับนักศึกษาภาคปกติตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 และสถานที่ตั้งของหอสมุด สุรัตน์ 
โอสถานุเคราะห์ และอาคารอ่ืนๆ อีกด้วย   
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 12 คณะ และปริญญาโทใน 
14 สาขาวิชาต่างๆ 
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ภาพที่ 2.1: แสดงสถานที่ตั้งของอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  ประวัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  (2561).  สืบค้นจาก http://www.bu.ac.th/about/history. 
 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่  
 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
 2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการเรียนการสอนหลักอยู่ที่วิทยาเขตรังสิต ในปัจจุบันใช้อาคาร 
Imagine Village (อาคาร เอ 8) และอาคารเอ 2 เป็นสถานที่ท าการเรียนการสอนรวมถึงมี
ห้องปฏิบัติการณ์เวิร์คชอป เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนใน 2 สาขาวิชา 
จึงท าให้มีจ านวนนักศึกษาค่อนข้างมากพอสมควรซึ่ง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมจะมีนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี
ที่ 1 – 5 และ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในจะมีนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ดังนั้นการเรียนการสอนของคณะวิชานี้จึงจ าเป็นต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ดีที่เอ้ือต่อการเรียนของนักศึกษาเพ่ือเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นความคิดริเริ่มต่างๆ
ของนักศึกษาได้  

http://www.bu.ac.th/about/history
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2.2 การจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 2.2.1 หลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 การจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีจุดประสงค์ 
เพ่ือมุ่งเน้น การสอนที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ และการผสมผสานแนวความคิดต่างๆทั้งจากในและ
ต่างประเทศเพ่ือสร้างสรรค์การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ยิ่งขึ้น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนใน 2 สาขาวิชา ดังต่อไป  
  1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร
การศึกษา 5 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ Bachelor of Architecture (B.Arch) โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 
(“สาขาวิชาสถาปัตยกรรม”, 2561 
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดท้ังหลักสูตร  170  หน่วยกิต 
  1. โครงสร้างหลักสูตรแบบปกติ 
   1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30  หน่วยกิต 
   1.2 หมวดวิชาเฉพาะ    134   หน่วยกิต 
    วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   24   หน่วยกิต 
    วิชาเอก-บังคับ   91  หน่วยกิต 
    วิชาสหกิจศึกษา   13  หน่วยกิต 
    วิชาเอก-เลือก    6   หน่วยกิต 
   1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต 
  2. โครงสร้างหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30  หน่วยกิต 
   2.2 หมวดวิชาเฉพาะ    134   หน่วยกิต 
    วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   24   หน่วยกิต
    วิชาเอก-บังคับ   95  หน่วยกิต 
    วิชาเอก-เลือก    15   หน่วยกิต 
   2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต 
    2.4 การฝึกงานในสถานประกอบการ (ไม่นับหน่วยกิต) 
    ฝึกปฏิบัติงานในส านักงานสถาปนิก 210  ชั่วโมง 
    ฝึกปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง 140  ชั่วโมง 
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  2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรศิลปบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษา 4 ปี 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาการออกแบบภายใน Bachelor of Fine 
Arts Program in Interior Design ( B.F.A.) ปริญญาตรีภาคปกติ จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอด
หลักสูตร 144 หน่วยกิต โครงการปริญญาตรีที่สอง จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 93 หน่วย
กิต (เทียบโอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกแล้ว)  โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ (“สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน”, 2561)  
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดท้ังหลักสูตร  144   หน่วยกิต 
  1. โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี  ภาคปกติ 
   1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30  หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   9  หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาบังคับ   15  หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก    6  หน่วยกิต 
    1.2 หมวดวิชาเฉพาะ    108  หน่วยกิต 
    วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   21  หน่วยกิต
    วิชาเอก – บังคับ    72   หน่วยกิต 
    วิชาเอก – เลือก   15  หน่วยกิต 
   1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 
 จากโครงสร้างหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการเรียนการสอนนั้น
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั้งในวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่ม
วิชาเลือกที่จะเป็นวิชาเลือกเสรีของผู้เรียน ทั้งนี้การศึกษาวิชาหลักท่ีเกี่ยวกับสายงานอาชีพโดยตรง 
ผู้เรียนจะต้องศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะสาขา เช่น กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานอาชีพ ถูกก าหนดตามเกณฑ์ของสภาสถาปนิก ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานการวาดเส้น,
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และการเขียนแบบเบื้องต้น กลุ่มวิชาหลัก ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ,
วิธีการวางแผนโครงการ การวิจัย และการท าวิทยานิพนธ์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ส าหรับงานโครงสร้างอาคาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในงาน
สถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบต่างๆ และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มวิชาสนับสนุนศึกษาเก่ียวกับโปรแกรม
การใช้งานส าหรับการออกแบบ,กฎหมายอาคาร และการปฏิบัติงานวิชาชีพ หรือการฝึกงาน 
 ส าหรับสาขาวิชาการออกแบบภายใน จะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับสาขาสถาปัตยกรรมนั่นคือ 
ผู้เรียนจะต้องศึกษาในหมวดสาขาวิชาพ้ืนฐานทั่วไป วิชาพ้ืนฐานอาชีพ วิชาหลัก วิชาเทคโนโลยี และ
วิชาสนับสนุน จะแตกต่างกันตรงเนื้อหาวิชา ที่มุ่งเน้นไปในด้านของการออกแบบภายในมากกว่า และ
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ทั้งสองสาขาวิชาผู้เรียนจะต้องฝึกงานในสถานประกอบการเพ่ือเป็นการเสริมทักษะความรู้
ความสามารถของผู้เรียนให้ใช้และปฏิบัติงานได้จริง  
 จากรายละเอียดของหลักสูตรที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการเรียนวิชาเฉพาะ หรือวิชาที่เป็น
พ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพนั้นมีสัดส่วนมากกว่า การเรียนในวิชาสามัญมากกว่า ดังนั้นการ
เรียนส่วนใหญ่ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงใช้เวลาในห้องปฏิบัติและห้องเรียนของคณะ
มากที่สุด ส่วนที่เหลือจะเป็นการเรียนวิชาสามัญหรือวิชาเลือกอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ  
 อาคารและสถานที่ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงต้อง
จัดให้มีห้องปฏิบัติการการเขียนแบบ ออกแบบ ที่มีขนาดใหญ่พอสมควร เนื่องจากการท างานส่วน
ใหญ่ของนักศึกษาจ าเป็นต้องใช้โต๊ะเขียนแบบและพ้ืนที่ในการเก็บของ วางของ อาทิเช่น อุปกรณ์การ
เรียน การเขียนแบบ หรือโมเดลจ าลองต่างๆ นอกจากห้องปฏิบัติการเขียนแบบที่เป็นส่วนหลักในการ
ใช้งานแล้วนั้น ห้องอ่ืนๆก็มีความจ าเป็นและส าคัญเช่นกัน เช่นห้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติงาน
ด้านเฉพาะเจาะจง เช่น งานไม้ งานเหล็ก งานศิลปะ ห้องส าหรับจัดนิทรรศการ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ใน
การจัดนิทรรศการหรือการจัดน าเสนองานของนักศึกษาได้ พ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมของคณะ 
ห้องสมุด ห้องพักอาจารย์ ตลอดจนส่วนอื่นๆของอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องเก็บของ ที่จะช่วยให้การใช้
งานและการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณะอาจารย์ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
 ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เน้นการจัดการเรียนสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่ง
การเรียนการสอนในรูปแบบนี้เน้นการใส่ใจและค านึงถึงผู้เรียน คือนักศึกษา ที่ซึ่งจะได้รับความรู้จาก
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนี้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการ
ศึกษา  
 แนวความคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
  1. ด้านหลักสูตร กล่าวถึงการปฏิรูปหลักสูตรให้ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงในเนื้อหาสาระ
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และมีการบูรณาการเนื้อหาที่หลากหลายและมีประโยชน์ต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่  
   1.1 เนื้อหาเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม  
   1.2 เนื้อหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการบ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
   1.3 เนื้อหาเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  
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   1.4 เนื้อหาความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง  
   1.5 เนื้อหาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
  2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ กล่าวถึงการให้ผู้เรียนทุกคนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ ทั้งด้นการเรียนด้านวิชาการและการเรียนรู้จากการใช้
ชีวิตประจ าวัน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได้สรุปถึงลักษณะกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังนี้  
   2.1 มีการจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน  
   2.2 ให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์และฝึกนิสัยรักการอ่าน 
   2.3 จัดให้มีการฝึกทักษะกระบวนการและการจัดการ  
   2.4 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระด้านต่างๆ อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม  
   2.5 จัดการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และรอบรู้  
   2.6 จัดให้มีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ 
  3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องประเมินตามสภาพความเป็นจริง และ
ใช้วิธีการประเมินได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การสังเกตพฤตกรรมการเรียนและการร่วมกิจกรรม การ
ใช้แฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบ การสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เพ่ือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ให้เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดผลจากการพัฒนาตนเองของผู้เรียน (คู่มือการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  
 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย 3 ด้านดังนี้  
 1. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการของสถานศึกษาควรเน้นให้พัฒนาระบบการศึกษาให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดเอาไว้ 
 2. การจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนแลผู้สอน จะต้องมีความเข้าใจต่อเนื้อหาที่สอน  
 3. การเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบที่ส าคัญของการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบไปด้วย 
  3.1 การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  3.2 การเรียนรู้จากการได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง 
  3.3 การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  3.4  การเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการ  
  3.5 การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  
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 ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะช่วยให้การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประสบผลตามที่คาดหวังไว้ และผู้เรียนเองนั้นก็จะได้พัฒนาทั้งทักษะด้านการเรียน และการด ารงชีวิต
อีกด้วย การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีวิธีการจัดการหลายรูปแบบ ดังนี้  
 1. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning: PBL) เป็นการเรียนรู้แบบที่ 
ให้ผู้เรียนควบคุมด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถ คิด ด าเนินการเรียนรู้ ก าหนดวัตถุประสงค์และเลือก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
 2. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความสารถใน 
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดเทคนิคหลายวิธีที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ตอบสนองผู้เรียนแต่ละ
คนที่แตกต่างกันได้ เช่น  
  2.1 เทคนิคการใช้ Concept Mapping 
  2.2 เทคนิค Learning Contracts 
  2.3 เทคนิค Know –Want-Learned 
  2.4 เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
 3. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) การเรียนรู้แบบนี้มีความเชื่อพ้ืนฐานว่า 
“ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการอาศัย ประสบการณ์แห่งชีวิตที่ได้รับเพื่อค้นหาความจริง” 
 4. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) เป็นการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ในทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้  
  4.1 การจัดการ เรียนการสอนแบบสืบค้น (Inquiry Instruction) 
   4.2 การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning) 
  4.3 การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) 
  4.4การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
 5. การเรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning) เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการ 
ฝึกจาการปฏิบัติจริง เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
 6. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) เป็นการ 
เรียนรู้ส าคัญของบัณฑิตศึกษา ซึ่งเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนากระบวนการ
แสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ  
 7. การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach) 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ด้วยเอง เหมาะส าหรับผู้เรียนบัณฑิตศึกษา เพราะ
ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้มาแล้ว ท าให้สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2543) 
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 นอกเหนือจากรูปแบบทั้ง 7 ข้อที่กล่าวข้างต้นแล้ว การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็น
เหมือนกันเรียนรู้ของการศึกษายุคปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนารูปแบบหรือเทคนิคการเรียนการสอนต่าง ๆ 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญเช่นกัน ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ซึ่งเทคนิคการสอนที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และใช้
ได้ผลประกอบไปด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้  
 1. เทคนิคการสอนแบบท างานรับผิดชอบร่วมกัน (Co-Operative Learning) 
 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในชั้นเรียน ผู้เรียน
ทุกคนจะมีความร่วมมือเกี่ยวข้องกันทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน อธิบาย และลงมือปฏิบัติงานร่วมกัน  
 2. เทคนิคการสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) 
 เป็นการสอนจากเรื่องย่อยต่าง ๆ ไปหาหลักการ กฎเกณฑ ์และข้อเท็จจริง โดยเน้นการศึกษา 
ทดลอง สังเกต เปรียบเทียบเพ่ือหาข้อสรุปของการเรียนรู้  
 3. เทคนิคการสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) 
 เป็นการสอนที่เริ่มจากหลักการต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนหาหลักฐานหรือหตุผลมาพิสูจน์ยืนยัน
ถึงหลักการนั้น ๆ  
 4. เทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
 เป็นวิธีการสอนที่ใช้ในการอภิปรายโดยทันที ไม่มีการก าหนดค าตอบหรือทางเลือกอย่าง
รวดเร็ว เน้นการรวมกันคิดเป็นกลุ่ม เพื่อค้นหาข้อมูลหรือสาเหตุต่าง ๆ เพ่ืออภิปรายผล ไม่มีก าหนด
ผิดหรือถูก 
 5. เทคนิคการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) 
 เป็นวิธีที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากการลงมือปฏิบัติจริง เป็นการสอนที่เกิด
การผสมผสานระหว่างทฤษฏีและปฏิบัติ  
 6. เทคนิคการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation)  
วิธีสอนโดยการจ าลองสถานมาไว้ในชั้นเรียน โดยท าให้เหมือนจริงที่สุด แล้วให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
สถานการณ์นั้น ๆ วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่น่าเบื่อ และค่อนข้างกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้  
 7. เทคนิคการสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)  
 วิธีนี้ผู้สอนจะมีหน้าที่หลักท่ีต้องแสดงหรือกระท าให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการอธิบาย ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง การกระท าต่าง ๆ 
ของผู้สอน  
 8. เทคนิคการสอนแบบโครงการ (Project Method)  
 เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล จัดท าโครงการและด าเนินงานให้ส าเร็จ
ตามท่ีวางไว้ เป็นการท างานที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ผู้เรียนจะเกิดการตั้งค าถาม และปัญหา และ
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ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยการลงมือท า (ส านักส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี, 2556 อ้างใน )
ทิศนา แขมมณี, 2543 
 การออกแบบการสอน (Instruction Design) 
 ในอดีตการจัดการเรียนการสอนมักใช้รูปแบบของการสอนที่เน้นครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง 
(Teacher-Centered Approach) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีนี้ได้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยตรง ปัจจุบันจึง
มีการมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Approach) โดย
มีความคาดหวังว่าการเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อยากมี
ประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเรียนอย่างแท้จริง   
 
ภาพที่ 2.2: แสดงความแตกต่างของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  เรณุมาศ มาอุ่น.  (2559).  การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ.   
 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 9,(2), 169. 
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 2.2.3 การจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 จากการสัมภาษณ์อาจารย์หัวหน้าภาควิชาทั้ง 2 ภาควิชา พบว่ามีนโยบายของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการเรียนการสอนของคณะฯ ดังนี้  
  1. การวัดผลแบบ Skill Set เนื่องจากนโยบายที่ว่าด้วยการเรียนที่ต้องการมุ่งเน้นให้ 
นักศึกษาเรียนรู้ในทักษะวิชาด้านต่าง ๆ อย่างรอบรู้ การวัดประเมินผลที่เป็นแบบ skill set จึงเป็น
การวัดว่าแต่ละวิชาให้ความรู้หรือทักษะแก่ผู้เรียนอย่างไร น าไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง ซึ่งแตกต่าง
จากการวัดด้วยการสอบในด้านความรู้ต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อเกิดการวัดประเมินผลในลักษณะนี้ความ
จ าเป็นในการใช้ห้องเรียนจึงลดน้อยลง  
  2. Online University เปรียบเสมือนโจทย์ของทางมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกคณะได้ 
ตีความหมายและสื่อความเป็น Online University ออกมา ซึ่งจากการสัมภาษณ์พอสรุปได้ว่า 
นโยบายความเป็น Online University ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจจะเป็นเหมือนการให้
นักศึกษาท้ัง 2 ภาควิชา หรือแม้แต่นักศึกษาคณะอื่น ๆ ที่สนใจด้านสถาปัตยกรรมได้แชร์ความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หรือเข้าฟังบรรยายจากการ Lecture ของอาจารย์หรือวิทยากรได้   
 จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ทราบถึงนโยบายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ และ
ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลายๆ ด้านในการค านึงถึงการจัดการของอาจารย์ผู้สอน ที่ตอบสนองทั้งนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและผู้เรียน ซึ่งโดยธรรมทั่วไปของคณะอื่น ๆ นั้นรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็น
แบบ Lecture Base เน้นการจดบันทึก ท ารายงาน แต่การเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์ ที่มีความเฉพาะด้านจะเป็นแบบ Project Base เน้นการลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือ
ผลงานเพ่ือวัดประเมินผล ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิชาที่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ทั้ง 2 ภาควิชาต้องเรียน โดยท าการแบ่งข้อมูลไปตามท้ัง 2 ภาควิชาดังนี้  
  1. ภาควิชาสถาปัตยกรรม แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม (Section) หลัก ด้วยกัน 
เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องของพ้ืนที่ภายในห้องเรียน จ านวนที่นั่ง และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อ
นักศึกษาในจ านวนทั้งหมด จึงต้องมีการแบ่งกลุ่ม การจัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้นปี จะแตกต่าง
กันไปตามระดับชั้นปีของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จะเป็นนักศึกษารุ่นแรกเข้า จะศึกษาวิชาพ้ืนฐานต่างๆ 
ทางด้านการออกแบบ และเม่ือเลื่อนชั้นปีสูงๆ ขึ้นไป ก็จะศึกษาในรายวิชาที่หลักๆ ที่เฉพาะมากข้ึน 
ไปจนตลอดหลักสูตรการศึกษา ที่นักศึกษาทุกคนต้องมีผลงานเพ่ือท าการจบการศึกษา หรือท่ีเรียกกัน
ว่า “ธีสิส (Thesis)” ซ่ึงจะเป็นวิชาสุดท้ายที่นักศึกษาทั้ง 2 ภาควิชาทุกคนต้องจบการศึกษาจากวิชานี้   
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ภาพที่ 2.3: แสดงตัวอย่างตารางสอนหลักสูตร 5 ปี ของภาควิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 1/2559  
  (1) 
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ภาพที่ 2.4: แสดงตัวอย่างตารางสอนหลักสูตร 5 ปี ของภาควิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 1/2559  
  (2) 
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 จากตารางสอนดังกล่าวสามารถสรุปข้อมูลที่เป็นรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาสถาปัตยกรรม
ประจ าปีการศึกษาที่ 1/2559 ได้ดังนี้  
  ชั้นปีที่ 1 เทอมที่ 1 มีทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่  
   1. ARC 151  Architecture Design 1  
   2. ARF 163  Basic Design 
   3. ARF 164  Basic Graphic & Drafting 
   4. ARF 161  Drawing & Rendering 1 
  ชั้นปีที่ 2 เทอมที่ 1 มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ 
   1. ARC 253 Architecture Design 3 
   2. ARC 281 Computer for Architectural Practice 1 
   3. ARC 272 Com.and Math. In Arch.2  
   4. ARF 167 History of Architecture  
   5. ARC 274 Design and Analysis  
  ชั้นปีที่ 3 เทอมที่ 1 มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ 
   1. ARC 355 Architecture Design 5 
   2. ARC 381 Law and Building  
   3. ARC 377 Building System II 
   4. ARF 361 Thai Architecture  
   5. ARC 374 Con. And Math. In Arch. 4  
  ชั้นปีที่ 4 เทอมที่ 1 มีทั้งหมด  5  วิชา  ได้แก่ 
   1. ARC 457 Architecture Design 7 
   2. ARC 499 Pre-Cooperative Education  
   3. ARC 452 Programming  
   4. ARC 491 Architecture  
   5. ARC 451 Architecture Design in Southeast  
  ชั้นปีที่ 5 เทอมที่ 1 มีทั้งหมด  4  วิชา  ได้แก่ 
   1. ARC 592 Communication in Architecture Service  
   2. ARC 591 Project Design Documentation  
   3. ARC 551 Thesis Preparation  
   4. ARC 581 Professional Practice in Architecture Design  
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ภาพที่ 2.5: แสดงตารางสอนหลักสูตร 5 ปี ของภาควิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2/2559 (1) 
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ภาพที่ 2.6: แสดงตารางสอนหลักสูตร 5 ปี ของภาควิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2/2559 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางสอนดังกล่าวสามารถสรุปข้อมูลที่เป็นรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาสถาปัตยกรรม
ประจ าปีการศึกษาที่ 2/2559 ได้ดังนี้  
  ชั้นปีที่ 1 เทอมที่ 2 มีทั้งหมด 5 วิชา  ได้แก่ 
   1. ARC 152 Architecture Design 2 
   2. ARF 162 Drawing & Rendering 2 
   3. ARC 171 Con.and Math.in Arch.1  
   4. ARF 165 Science and Math. 
   5. ARF 166 History of Architecture  
  ชั้นปีที่ 2 เทอมที่ 2 มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ 
   1. ARC 254 Architecture Design 4  



20 

   2. ARC 282 Computer for Architecture Practice 2 
   3. ARC 273 Con.and Math. In Arch.3 
   4. ARC275 Design and Analysis 2  
   5. ARC 276 Building System I 
  ชั้นปีที่ 3 เทอมที่ 2 มีทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ 
   1. ARC 356 Architecture Design 6 
   2. ARC 383 Landscape Arch. 
   3. ARC 382 Interior Design  
   4. ARC 384 Urban Design  
  ชั้นปีที่ 4 เทอมที่ 2 มีทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ 
   1. ARC 458 Architecture Design 8  
   2. ARC 492 Project Feasibility Study  
   3. ARC 493 Innovative Technology in Design Product  
  ชั้นปีที่ 5 เทอมที่ 2 มีทั้งหมด 1 วิชา ได้แก่ 
   1. ARC 552 Thesis  
  2. ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน แบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม (Section) หลักด้วยกัน  
  เนื่องจากข้อจ ากัดของขนาดห้องเรียน จ านวนที่นั่ง และครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน ไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จึงกระจายนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือให้สะดวกต่อการ
หมุนเวียนใช้ห้องเรียน และพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนส่วนต่าง ๆ ซึ่งการเรียนการสอนจะคล้ายกับ
ภาควิชาสถาปัตยกรรม เพียงแต่ภาควิชาออกแบบภายในนี้จะมีนักศึกษาเพียงชั้นปีที่ 1 – 4 เท่านั้น
และนักศึกษาทุกคนที่จะท าการจบการศึกษาได้จะต้องจัดท าผลงานเพ่ือจบการศึกษา (Thesis) ในปีที่ 
4 ซึ่งเป็นชั้นปีสุดท้ายของการเรียน 
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ภาพที่ 2.7: แสดงตัวอย่างตารางสอนหลักสูตร 4 ปี ของภาควิชาออกแบบภายใน ปีการศึกษา  
  1/2559 (1) 
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ภาพที่ 2.8: แสดงตัวอย่างตารางสอนหลักสูตร 4 ปี ของภาควิชาออกแบบภายใน ปีการศึกษา  
  1/2559 (2) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางสอนดังกล่าวสามารถสรุปข้อมูลที่เป็นรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน ประจ าปีการศึกษาที่ 1/2559 ได้ดังนี้  
  ชั้นปีที่ 1 เทอมที่ 1 มีทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ 
   1. ARF 113 Basic Design  
   2. ARF 111 Drawing & Rendering 1 
   3. ARF 114 Basic Graphic & Drafting  
   4. INT 101 Interior Design 1  
  ชั้นปีที่ 2 เทอมที่ 1 มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ 
   1. ARC 276 Building System 1  
   2. INT 253 Interior Design 3 
   3. ARC 281 Computer for Arch.Practice 1  
   4. INT 283 Research Meth. & Process  
   5. ARF 167 History of Arch. 
  ชั้นปีที่ 3 เทอมที่ 1 มีทั้งหมด 6 วิชา   
   วิชาบังคับ 4 วิชา  
   1. INT 352 Programming Methods in Interior  
   2. INT 355 Interior Design 5 
   3. INT 373 Furniture Design  
   4. INT 372 Public Interior Architectural Studies  
   วิชาเลือก 2 วิชา คือ 
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   1. INT 391 Conceptual Thinking and Innovation in Hospitality 
Design  
   2. INT 394 Conceptual Thinking and Innovation in Exhibition Design 
and Event Management  
  ชั้นปีที่ 4 เทอมที่ 1 มีทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่  
   1. INT 495 Construction Document in Interior Design  
   2. INT 457 Thesis Preparation  
   วิชาเลือก 2 วิชา คือ 
   1. INT 491 Food & Beverage Space Planning and Design 
   2. INT 432 Event Management  
 จากตารางสอนดังกล่าวสามารถสรุปข้อมูลที่เป็นรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาสถาปัตยกรรม
ภายในประจ าปีการศึกษาที่ 2/2559 ได้ดังนี้  
 
ภาพที่ 2.9: แสดงตารางสอนหลักสูตร 4 ปี ของภาควิชาออกแบบภายใน ปีการศึกษา 2/2559 (1) 
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ภาพที่ 2.10: แสดงตารางสอนหลักสูตร 4 ปี ของภาควิชาออกแบบภายใน ปีการศึกษา 2/2559 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางสอนดังกล่าวสามารถสรุปข้อมูลที่เป็นรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน ประจ าปีการศึกษาที่ 2/2559 ได้ดังนี้  
  ชั้นปีที่ 1 เทอมที่ 2 มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ 
   1. ARF 162 Drawing and Rendering II 
   2. INT 152 Interior Design II 
   3. ARC 171 Construction and Materials in Architecture  
   4. ARF 165 Science and Math. In Design  
   5. ARF 166 History of Architecture & Design I 
  ชั้นปีที่ 2 เทอมที่ 2 มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ 
   1. ARC 282 Computer for Architectural Practice II 
   2. ARC 377 Building System II 
   3. INT 254 Interior Design IV  
   4. INT 271 Materials and Interior Construction  
   5. INT 251 Theory and Criticism of Interior Design  
  ชั้นปีที่ 3 เทอมที่ 2 มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ 
   1. INT 356 Interior Design 6 
   2. INT 392 Resort and Spa Design  
   3. INT 393 Environment of Hospitality Design  
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   4. INT 395 Exhibition Design  
   5. INT 396 Museum Design and Management 
  ชั้นปีที่ 4 เทอมที่ 2 มีทั้งหมด  2  วิชา  ได้แก่ 
   1. INT 458 Thesis in Interior Design  
   2. INT 482 Pro.Prac.in Interior Arch. 
 จากการศึกษาตารางสอนของทั้ง 2 ภาควิชา พบว่า ทั้ง 2 ภาควิชาจะมีการเรียนการสอนที่
เป็นทั้งวิชาทฤษฏีและวิชาปฏิบัติ คือ   
  - วิชาทฤษฏี จะเป็นการเรียนแบบเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ภายในห้องเรียน 
ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลงมือท าผลงาน หรือต้องไมใ่ช้อุปกรณ์การเรียนที่เฉพาะเจาะจงมากนัก 
ยกตัวอย่างเช่น วิชา History of Architect, Programming, Pro. Prac.in Architect เป็นต้น 
  - วิชาปฏิบัติ จะเป็นวิชาที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งการ เขียนแบบ ออกแบบ  
ท าโมเดล หรือน าเสนอผลงานและชิ้นงาน จ าเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการเขียนแบบ และ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการน าเสนอผลงานและท างาน ยกตัวอย่างเช่น วิชา Interior Design, Drawing 
& Rendering, Architect Design, Furniture Design เป็นต้น.   
 ซึ่งตารางดังต่อไปนี้จะจ าแนกวิชาต่าง ๆ ของทั้ง 2 ภาควิชา ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
เพ่ือศึกษาถึงรายละเอียดจ านวนรายวิชา และรูปแบบการสอนที่สอดคล้องกันและแตกต่างกัน 
 
ตารางที ่2.1: แสดงการจ าแนกรายวิชาต่างของภาควิชาสถาปัตยกรรม  
 

วิชาปฏิบัต ิ วิชาทฤษฏี 

ชั้นปีที่  1  
- ARC 151 Architecture Design 1 
- ARC 152 Architecture Design 2 
- ARF 163 Basic Design  
- ARF 164 Basic Graphic & Drafting 
- ARF 161 Drawing & Rendering 1 

- ARF 171 Con & Material in Arch  1 

ชั้นปีที่  1  
- ARF 165 Science and Math. 
- ARF 166 History Of Architectural 1 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): แสดงการจ าแนกรายวิชาต่างของภาควิชาสถาปัตยกรรม  
 

วิชาปฏิบัต ิ วิชาทฤษฏี 

ชั้นปีที่ 2 

- ARC 253 Architecture Design 3 

- ARC 254 Architecture Design 4 
- ARC 281 Computer for 
Architecture Practice 1 

- ARC 282 Computer for 
Architecture Practice 2 

- ARC 275 Str.Design and Analysis 2 
ชั้นปีที่ 3   

- ARC 355 Architecture Design 5 
- ARC 356 Architecture Design 6 
- ARF 361 Thai Architecture  
- ARC 383 Landscape Arch. 
- ARC 382 Interior Design  
- ARC 384 Urban Design  

ชั้นปีที่ 4  
- ARC 457 Architecture Design 7 

- ARC 451 Architecture Design in 
Southeast  

- ARC 458 Architecture Design 8 

- ARC 493 Innovative Technology 
in Design Production  

ชั้นปีที่ 5 

- ARC Project Design 
Documentation  

- ARC 551 Thesis Preparation 

- ARC 552 Thesis  

ชั้นปีที่ 2 
- ARC 272  Con and Material  
in Arch.2  
- ARC 273  Con and Material 
 in Arch.3 
- ARF 167 History of Architectural  

Design 2 
- ARC 276 Building System 1 

ชั้นปีที่ 3  
- ARC 381 Law and Building  
- ARC 377 Building System 2 
- ARC 374 Con. And Material  
in Arch.4   

ชั้นปีที่ 4  
- ARC 499 Pre-Cooperative 
Education  
- ARC 452 Programming  
- ARC 492 Project Feasibility 
Study  

ชั้นปีที่ 5 
- ARC 592 Communication in  
Architectural Service 
- ARC 581 Professional Practice in 
Architectural Design 
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ตารางที่ 2.2: แสดงการจ าแนกรายวิชาต่างของภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
 

วิชาปฏิบัต ิ วิชาทฤษฏี 

ชั้นปีที่ 1 
- ARF 113 Basic Design  
- INT 101 Interior Design 1 
- ARF 111 Drawing & Rendering 1 
- ARF 114 Basic Graphic & Drafting  
- ARF 162 Drawing and Rendering 2 
- ARF 152 Interior Design 2 
- ARC 171 Con. and Materials in 

Arch. 1 
ชั้นปีที่ 2   

- INT 253 Interior Design 3 
- ARC 281 Computer for 

Arch.Practice 1 
- ARC 282 Computer for 

Arch.Practice 2 
- INT 254 Interior Design 4 
- INT 271 Materials & Interior 

Construction  
ชั้นปีที่ 3  

- INT 355 Interior Design 5  
- INT 373 Furniture Design  
- INT 372 Plublic Interior 

Architectural Studies  
- INT 356 Interior Design 6  
- INT 392 Resort and Spa Design  
- INT 393 Environment of Hospitality 

Design  

ชั้นปีที่ 1 
- ARF 165 Science and Math. In 

Design  
- ARF 166 History of Architecture & 

Design 1  
ชั้นปีที่ 2  

- ARC 276 Building System 1 
- INT 283 Research Method & 

Process  
- ARF 167 History of Architecture & 

Design 2 
- ARC 377 Building System 2 
- INT 251 Theory and Criticism of 

Interior Design  
ชั้นปีที่ 3  

- INT 352 Programming Method in 
Int.  

- INT 391 Conceptual Thinking and 
Innovation in Hospitality Design  

- INT 394 Conceptual Thinking and 
Innovation in Exhibition Design and 
Event Management  
ชั้นปีที่ 4 

- INT 495 Construction Document 
in Interior Design  

- INT 457 Thesis Preparation  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ): แสดงการจ าแนกรายวิชาต่างของภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
 

วิชาปฏิบัต ิ วิชาทฤษฏี 

- INT 395 Exhibition Design  
- INT 396 Museum Design and 

Management 
ชั้นปีที่ 4 

- INT 491 Food & Beverage Space 
Planning & Design  

- INT 492 Event Management  
- INT 458 Thesis in Interior Design 

- INT 482 Pro.Parc.in Interior 
Architecture 

 
 จากการจ าแนกประเภทวิชาดังตารางข้างต้น ทาให้เห็นถึงจานวนรายวิชา และรูปแบบการ
เรียนที่เป็นเชิงทฤษฏี และปฏิบัติ ซึ่งข้อมูลในส่วนของตารางสอนนี้ชี้ให้เห็นถึงการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความหลากหลายในแต่ละสัปดาห์ ที่มีทั้งวิชาทฤษฏีและปฏิบัติอยู่ในสัปดาห์เดียวกัน 
 จากตารางสอนของทั้ง 2 ภาควิชายังพบอีกว่า การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 
4-5 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการเรียนเฉลี่ย 4 –6ช 6 ชั่วโมงต่อวัน และรูปแบบของการเรียนจะมีงาน
ที่เป็น Project ของแต่ละวิชาทุกๆวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชาเชิงทฤษฏีหรือปฏิบัติก็ตาม  
 จ านวนห้องเรียนที่ระบุอยู่ในตารางสอนนั้น พบว่ามีจ านวนห้องเรียนหลักอยู่ที่อาคาร A8 
และ มีอาคาร A1 , A2 , A3, A4, A7 และ B5 ในรายวิชาอ่ืน ๆ ด้วย โดยการเรียนการสอนในอาคาร
เรียนอ่ืนนั้น จะเป็นห้องเรียนที่มีความจ าเป็นในการใช้งานเฉพาะทางด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วิชา 
Furniture Design ซึ่งจะนักศึกษาจะเรียนที่อาคาร B5 หรือ Workshop และวิชา Computer for 
Architectural Practice ซึ่งนักศึกษาจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการเรียน  
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกอาคารเรียนใน แต่ละอาคาร และจัดหมวดหมู่ของ
ห้องเรียนทีใ่ช้ท าการเรียนการสอนของคณะ เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนห้องเรียนที่นักศึกษาได้เข้าใช้งานที่
ระบุไว้ในตารางสอน ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.11: แผนผังอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 

(แสดงเฉพาะอาคารส่วนที่ใช้เป็นห้องเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาคารเรียนที่เป็นอาคารที่ใช้ท าการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีดังนี้  
 1. อาคาร A1 จ านวน 1 ห้อง 
 2. อาคาร A2 จ านวน 2 ห้อง 
 3. อาคาร A3 จ านวน 1 ห้อง  
 4. อาคาร A4 จ านวน 1 ห้อง 
 5. อาคาร A7 จ านวน 1 ห้อง 
 6. อาคาร A8 จ านวน 11 ห้อง 
 7. อาคาร B5 จ านวน 1 อาคาร  
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ภาพที่ 2.12: ภาพแสดงค าอธิบายห้องเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อาจารย์หัวหน้าภาคท้ัง 2 ภาควิชา ในเรื่องของการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน ท าให้ได้ข้อมูลในการจ าแนกรูปแบบของวิชา และรูปแบบการเรียนที่เน้นการ
ฝึกทักษะและวัดประเมินผลด้วยทักษะที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละวิชา ซึ่งการสัมภาษณ์นั้นอาจารย์หัวหน้า
ภาคได้ให้ความคิดเห็นในว่า ในปัจจุบันอาคารเรียนที่ใช้เรียนอยู่นั้นมีปัญหาในเรื่องของจ านวน
ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาทั้ง 2 ภาควิชา เนื่องจากห้องเรียนที่มีจ านวนจ ากัดในการใช้
งาน และมีเวลาที่จ ากัดต่อการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางอาจารย์หัวหน้าภาค
จึงได้มีการร่วมปรึกษาพูดคุยเพ่ือเสนอแนะวิธีการจัดการ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนที่ตอบสนองทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองผู้เรียนด้วย คือการจัดการเรียนการ
สอนแบบ “Block Course” ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เป็นแนวทางที่มีการปรึกษา
พูดคุยกันไว้ในเบื้องต้นแต่ยังเพ่ือเป็นต้นแบบที่จะศึกษาถึงข้อดีข้อเสีย และความเหมาะสมก่อนที่จะ
น ามาใช้จริง  
 2.2.4 การจัดการเรียนการสอนแบบ “Block Course” 
 การจัดการเรียนการสอนแบบ “Block Course” คือ กระบวนการจัดตารางการเรียนการ
สอนทางวิชาการชนิดหนึ่งซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะใช้การเรียนรายวิชาน้อยรายวิชาในแต่ละวัน โดย
ส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ในโรงเรียนมัธยม โดยใช้เวลาเรียนในแต่ละรายวิชาต่อเนื่องมากกว่าการจัดตาราง
เรียนในระบบการเรียนการสอนทั่วๆ ไปและในแต่ละรายวิชานั้นจะสอนต่อเนื่องเป็นเวลาหลาย
สัปดาห์จนกว่าจะมีการเรียนรายวิชาใหม่ (กัญจน์ น าค ามดี และวันชัย ริจิรวนิช, 2560) 
 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Block 
Course โดยสรุปได้ดังนี้  
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 อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ศรีวิฑูรย์ ได้เสนอความคิดเห็นไว้ว่า “การสอนแบบ Block Course มี
ทั้งข้อดีแลข้อเสียในส่วนของอาจารย์ผู้สอนและตัวนักศึกษา เนื่องจากการสอนแบบ Block course นี้ 
ทางสถาบันฯ จัดการสอน ภายใต้โครงการพิเศษ โดยสอนกับนักศึกษาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เป็นการสอนในระดับปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาเรียนน้อยกว่าการเรียนในภาคเรียนปกติหรือระบบ
ทวิภาค โดยหลักสูตรที่เปิดสอนนี้ใช้เวลา 2.5 ปีการศึกษา โดยปีการศึกษาที่ 1-2 ศึกษาปีละ 3 ภาค
เรียน ส่วนปีที่ 3 ศึกษา 2 ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น 8 ภาคเรียน โดยแต่ละรายวิชาเปิดสอนในวันเสาร์และ
วันอาทิตย์ ใช้เวลา 6 วัน รวม 45 ชั่วโมง และขออนุมัติเปิดสอนวิชาสหกิจศึกษา ในปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 โดยใช้ภาระงานของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานมาศึกษา และสามารถลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเทอมสุดท้ายได้ด้วย 
 จากการศึกษาการด าเนินการด้านระบบการเรียนการสอนแบบ Block Course มีดังนี ้
 มหาวิทยาลัยรามค าแหงจัดระบบการศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เป็น
แบบ Block Course & Modular System โดยจัดให้นักศึกษา เรียนครั้งละ 1 วิชา ต่อเนื่องกันตลอด
หลักสูตร ประมาณ 4 ภาคการศึกษา เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น.  
 สถาบันรัชต์ภาคย์ เปิดการเรียนแบบ Block Course System  พบว่าเป็นการเรียนที่มี
คุณภาพสูงสุดและสามารถให้เข้าใจได้ในระยะเวลาอันสั้น ผู้เล่าเรียนจะได้รับประสบการณ์มากมาย 
และเป็นผู้ช านาญและรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และยังสามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจได้จริง การ
ด าเนินการหลักสูตรจะเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรม เน้นการปฏิบัติด้วยตนเองให้รู้จริง แบบ
ตัวต่อตัว และเป็นการฝึกทักษะด้านผู้น าเพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีการเรียนแบบ Block Course เน้นเรียนจบเป็น
รายวิชา โดยแต่ละวิชาใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 5 สัปดาห์ ซึ่งเชื่อว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่เรียน
ไปท างานไป อีกท้ังยังท าให้นักศึกษาโฟกัสกับรายวิชาที่เรียนให้ดียิ่งขึ้น “นิด้า เปิดสอนหลักสูตร MPA 
ภาคปกติ มา 54 ปีแล้ว และเปิดสอนภาคพิเศษแบบ Block Course เป็นสถาบันแรกเม่ือประมาณ 
26-27 ปีที่ผ่านมา” (กัญจน์ น าค ามดี และวันชัย ริจิรวนิช, 2560) 
 จากการส ารวจผลการศึกษาการเรียนแบบ Block Course ของ กัญจน์ น าค ามดี และวันชัย 
ริจิรวนิช (2560) พบว่า รูปแบบการเรียนแบบ Block Course นั้นยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาก
นัก จะมีเพียงนักศึกษามหาบัณฑิต ส่วนใหญ่ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ที่เคยผ่านสอน
ในลักษณะนี้มาแล้วเท่านั้นที่รู้จัก ประเด็นของความเข้าใจในกระบวนการหรือวิธีการเรียนแบบ Block 
Course นั้น ก็มีคนกลุ่มน้อยนักที่จะเข้าใจถึงวิธีการเรียนในแบบนี้ ประเด็นในเรื่องของการบริหาร
จัดการ นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ คิดว่าการจัดการเรียนแบบนี้ค่อนข้างเรียบง่ายและน่าจะ
สะดวกต่อทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่มาเรียนด้วยเช่นกัน และยังเป็นผลดีต่อการเรียนรู้และ
ความรวดเร็วในการศึกษา ส่วนใหญ่มองว่าการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวจะท าให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น  
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 ผลสรุปจากการศึกษาดังกล่าว สรุปเป็นจุดเด่น และจุดด้วย ได้ดังนี้  
  1. จุดเด่น การเรียนแบบ Block Course มีจุดเด่นดังนี้  
   1.1 เนื้อหามีความสอดคล้องต่อเนื่องเป็นวิชาเดียวกัน  
   1.2 ได้ความหลากหลายของผู้สอนเป็นทีม โดยจะมีมิติของเนื้อหา กรณีศึกษา 
   1.3 มีการน าเสนอในส่วนท้ายๆ ของแต่ละวัน ท าให้มีโอกาสได้ร่วมงานกันเป็น
ทีม 
   1.4 สามารถร่วมกันจัดวิชาเรียนในวิชาเลือก  
   1.5 สามารถมีโอกาสมีช่วงเวลาที่หยุด หรือ ที่เรียน ท าให้ยืดหยุ่นในการวาง
แผนการท างาน หรือการพักผ่อนได้  
   1.6 การวัดผลและเกรดไม่เคร่งเครียดมากนัก 
   1.7 มีความยืดหยุ่นในเนื้อหาการเรียนการสอนมากกว่า 
   1.8 เลือกเรียนในรายวิชาที่ต้องการศึกษาก่อนและหลังได้ 
  2. จุดด้อย การเรียนแบบ Block Course มีจุดด้อยดังนี้ 
   2.1 การทบทวนเนื้อหาอาจจะดูแน่นไปในบางวิชา 
   2.2 การไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ท าให้การเรียนต่อไปมีปัญหาบ้างในช่วงแรก 
   2.3 การประเมินผลบางส่วนโดยการเข้าเรียน ซึ่งจะมีปัญหาในกรณีขาดเรียน 
   2.4 ล าดับวิชาที่หลักสูตรจัดไว้ไม่สอดคล้องกัน 
 2.2.5 ข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการใช้อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 จากการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าและหัวหน้าภาคของทั้ง 2 ภาควิชา ซ่ึงได้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจ ากัดในด้านการใช้งานพ้ืนที่อาคารเรียนในปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ไว้ดังนี้ เนื่องด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนส าคัญในการขออนุญาตส าหรับการใช้
ห้องเรียนหรือพ้ืนที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อท าการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะต้องด าเนินการยื่น
เรื่องขอใช้ห้องเรียนในแต่ละเทอม เนื่องจากห้องเรียนเป็นส่วนกลางของทางมหาวิทยาลัย ทุกคณะ
สามารถมีสิทธิ์ใช้ห้องเรียนได้ทุกห้อง การจัดตารางเรียนของทางคณะจึงต้องค านึงถึง จ านวนห้องเรียน
ที่สามารถใช้ได้ และเพียงพอต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาท้ัง 2 ภาควิชา ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งหัวข้อของข้อจ ากัดต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยและคณะไว้ดังนี้  
  2.2.5.1 ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
  ด้านงบประมาณของทางมหาวิทยาลัยนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
เกี่ยวกับการด าเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน หรืออาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจะสร้าง
อาคารใดก็ตามภายในมหาวิทยาลัยนั้น จ าเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากทางคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย ทั้งความเหมาะสม ความจ าเป็นต่อการใช้งานอาคาร ความจ าเป็นต่อความต้องการของ
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นักศึกษา รวมถึงการพิจารณาถึงงบประมาณที่จะน ามาลงทุน และความคุ้มค่ากับเงินลงทุนเพื่อ
ก่อสร้างอาคารนั้นๆ 
  2.2.5.2 ข้อจ ากัดด้านจ านวนห้องเรียน  
  ในปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีห้องเรียนที่ใช้ท าการเรียนการสอน
โดยประมาณ 18 ห้อง ซึ่งยึดตามตารางเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษาล่าสุดคือ 
2/2560 โดยห้องเรียน 18 ห้องนี้ กระจาย ไปในแต่ละอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดังนี้  
   1. อาคาร A1 จ านวน 1 ห้อง  
   2. อาคาร A2 จ านวน 2 ห้อง 
   3. อาคาร A3 จ านวน 1 ห้อง  
   4. อาคาร A4 จ านวน 1 ห้อง   
   5. อาคาร A7 จ านวน 1 ห้อง 
   6. อาคาร A8 จ านวน 11 ห้อง 
   7. อาคาร B5 จ านวน 1 อาคาร   
  จ านวนห้องเรียนในแต่ละอาคารที่กล่าวข้างต้น เป็นจ านวนห้องเรียนที่นักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้ง 2 ภาควิชา จะใช้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของคณะ ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา
จ านวนของห้องเรียนโดยเฉลี่ยแล้วจะเท่ากันทุกๆ ปีการศึกษา หากมีความประสงค์จะขอใช้ห้องเรียน
ใดเพ่ิมเติมทางคณะจะต้องท าเรื่องขออนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย. 
  2.2.5.3 ข้อจ ากัดด้านพื้นที่การใช้งานภายในห้องเรียน  
  จากจ านวนห้องเรียน 18 ห้องที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า อาคาร A8 มีจ านวน
ห้องเรียนมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นอาคารเรียนหลักของนักศึกษาซึ่งการเรียนการสอนของ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์จะอยู่ที่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร A8 อาคารดังกล่าว ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้
เป็นอาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยตรง พ้ืนที่ใช้สอยภายในห้องเรียนบางส่วนอาจไม่
ตอบสนองต่อการใช้งานมากนัก เช่น ขนาดของห้องเรียน ไม่เพียงพอต่อการรองรับนักศึกษาและ
อุปกรณ์การเรียนของนักศึกษา ซึ่งการเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น ในบางวิชาจ าเป็น
จะต้องมีอุปกรณ์เฉพาะ ส าหรับการท างานต่าง ๆ , รูปแบบของโต๊ะเรียน เก้าอ้ี หรือครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 
เป็นต้น  
  2.2.5.4 ข้อจ ากัดด้านพืน้ที่การใช้งานส่วนสนับสนุนอื่น ๆ 
  เนื่องจากอาคารเรียนแต่ละอาคารดังกล่าว ไม่ได้มีเพียงนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์ใช้งานเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่ยังมีไว้ส าหรับนักศึกษาคณะอื่น ๆ การใช้งานส่วนสนับสนุนอื่น 
เช่น โถงทางเดินหน้าห้องเรียน,บริเวณลานด้านล่างอาคารเรียน,ห้องเก็บของ พ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นต้น จึงท าให้นักศึกษาไม่สามารถใช้งานพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ 



34 

2.3 การศึกษาพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 ผู้วิจัยใช้วิธีการส ารวจพื้นที่,สังเกตการณ์พฤติกรรมการใช้ห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม โดย
การศึกษาหลักจะอยู่ที่อาคาร A8 (Imagine Village) บริเวณชั้น 3 ซึ่งเป็นชั้นเรียนของนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเด็นในการศึกษาพ้ืนที่และบริเวณต่างๆ ของอาคารเรียน สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ  
 2.3.1 พฤติกรรมการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อาคารเรียนและห้องเรียน  
 2.3.2 ปัญหาด้านการใช้งานภายในห้องเรียน 
 2.3.3 การส ารวจพื้นที่ในอาคารเรียนและห้องเรียน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่   
  2.3.3.1 ห้องเรียนทั่วไป บริเวณชั้น 3 อาคาร A8  
  2.3.3.2 โถงทางเดินบริเวณชั้น 3 อาคาร A8 
 2.3.1 พฤติกรรมการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อาคารเรียนและห้องเรียน  
 จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีไปที่ห้องเรียนในอาคารเรียนปัจจุบัน โดย
แบ่งวันเวลาให้มีความหลากหลายเพ่ือสังเกตพฤติกรรมการใช้ห้องเรียนของนักศึกษาและอาจารย์ใน
แต่ละวิชา และแต่ละวัน โดยพฤติกรรมการใช้อาคารเรียนและห้องเรียนส่วนใหญ่จากการพบเห็นสรุป
ได้เป็นประเด็นดังต่อไปนี้  
  2.3.1.1 พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ในห้องเรียน การเรียนการสอนของทั้ง 2 สาขาวิชามี
ลักษณะการใช้ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนเหมือนกัน เนื่องจาก
วิชาที่นักศึกษาท้ัง 2 สาขาวิชาที่เรียนมีรูปแบบใกล้เคียงกันอยู่แล้ว เช่น วิชา Architecture Design 
ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และวิชา Interior design ของสาขาออกแบบภายใน ซึ่งเป็นวิชาที่เน้น
การออกแบบ การแสดงแนวความคิดต่าง ๆ ในงานออกแบบ อุปกรณ์การเรียนหลักๆ ก็จะเหมือนกัน
เช่น โต๊ะเขียนแบบ, ไม้ทีสไลด์, กระดาษ ขนาด A2 – A1,จานสี,พู่กันส าหรับลงสี เป็นต้น   
  2.3.1.2 ลักษณะการใช้ห้องเรียนในแต่ละวันของนักศึกษา หมายถึง พฤติกรรมการ 
ใช้ห้องในแต่ละวันและแต่ละวิชา มีลักษณะซ้ าและคล้าย ๆ กัน ดังนี้  
   2.3.1.2.1 เข้าชั้นเรียน ฟังบรรยายรายละเอียดวิชา และงานที่จะท าในแต่ละวัน 
   2.3.1.2.2 แยกย้ายกันไปท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ถ้าเป็นงานเดี่ยว
นักศึกษาก็จะกลับไปท างานที่โต๊ะของตนเอง ถ้าเป็นงานกลุ่มนักศึกษาจะรวมกลุ่มกันกับเพ่ือน บาง
กลุ่มจะท างานอยู่ในห้องเรียน หรือบางกลุ่มอาจจะออกไปท าในส่วนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเช่น 
หอสมุด ฯ  
   2.3.1.2.3 โดยส่วนใหญ่แล้วการฟังบรรยายจะอยู่ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.30 – 
11.00 น. ซึ่งเมื่ออาจารย์ประจ าวิชาบรรยายรายละเอียดต่าง ๆ เสร็จสิ้น นักศึกษาบางคนหรือบาง
กลุ่มอาจจะไปซื้อขนม,เครื่องดื่ม หรือพักไปรับประทานอาหาร ก่อนที่จะขึ้นมาท างานให้เสร็จทันตาม
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ก าหนดเวลา ซึ่งในแต่ละวันช่วงท้ายช่วงโมงของวิชาจะต้องมีผลงานที่ได้รับมอบในข้างต้นส่งให้กับ
อาจารย์ 
   2.3.1.2.4 นักศึกษาส่วนใหญ่จะกลับมานั่งท างานที่ห้องพร้อมกันเพ่ือน ๆ 
เพ่ือที่จะได้ปรึกษางานกับอาจารย์ และเพ่ือนๆ ด้วยกัน โดยระหว่างการท างานมักจะเปิดเพลงจาก
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในห้องเรียนไปด้วยและมีการส่งเสียงพูดคุยกันอยู่พอสมควร  
   2.3.1.2.5 เมื่อใกล้ถึงเวลาที่ก าหนดส่งผลงาน นักศึกจะเตรียมตัวและเตรียม
ชิ้นงานที่ท าไว้เพ่ือจัดส่งให้อาจารย์ (ในบางวิชาอาจมีก าหนดวันเวลาให้ส่งในวันอ่ืน ๆ )  
   2.3.1.2.6 เมื่อถึงเวลาท้ายชั่วโมงอาจารย์ผู้สอนจะรวมนักศึกษาอีกครั้งเพ่ือฟัง
สรุปของงานวันนี้รวมไปถึงชี้แจงรายละเอียดของการบ้าน หรืองานโปรเจคอ่ืน ๆ ที่จะมอบหมายให้
นักศึกษา หลังจากฟังอาจารย์ผู้สอนเสร็จสิ้นหากไม่มีข้อสงสัยหรือค าปรึกษาใด ๆ นักศึกษาจึงกลับ
บ้านได้  
  ซึ่งการสรุปเป็นลักษณะขั้นตอนของพฤติกรรมการใช้ห้องของนักศึกษาที่ได้มาจากการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้น จะเห็นได้ลักษณะการเรียนการสอนของทั้ง 2 สาขาวิชาใกล้เคียงกันจะมีข้อ
แตกต่างกันคือ เรื่องของชิ้นงานในแต่ละวิชา ดังนั้นพฤติกรรมภายในห้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นไปใน
รูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น หากเป็นวิชาในเชิงทฤษฏี พฤติกรรมการใช้ห้องของนักศึกษาจะมีลักษณะ
เพียงแค่เข้ามานั่งฟังอาจารย์ผู้สอนบรรยาย จดบันทึกหรือท างานกลุ่มกันภายในวิชานั้นๆ เท่านั้น.  
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ภาพที่ 2.13: แสดงลักษณะการใช้ห้องเรียนของทั้ง 2 สาขาวิชา  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  2.3.1.3 พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่อาคารเรียน พ้ืนที่อาคารเรียนซึ่งเป็นพื้นส่วนรวมที่ใช้
ร่วมกันนักศึกษาคณะอ่ืนๆ รวมถึงบุคคลภายนอก ดังนั้นสิ่งที่ผู้วิจัยสังเกตพบได้ก็คือ การใช้งานพื้นที่
อาคารเรียนของนักศึกษาและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะมีการใช้งานในบริเวณชั้น 3 ของ
อาคารเรียนมากที่สุด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ท าการเรียนการสอนหลักของคณะ แต่ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่
นักศึกษาและอาจารย์จะไปใช้ก็คือ ส่วนอื่น ๆ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย เช่นตึกเพชรที่ใช้เป็นตึก
ส าหรับห้องพักอาจารย์ และห้องใช้เรียนวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์, หอสมุด, Workshop ของคณะ, 
หรือบริเวณท่ีเป็นร้านค้าด้านล่างอาคาร จะเป็นส่วนที่นักศึกษาไปใช้งานในช่วงเวลาพักกลางวัน หรือ
ช่วงเวลาอ่ืนๆ ที่ไม่มีการเรียนการสอนได้.  
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  2.3.1.4 กิจกรรมที่เกิดข้ึนในอาคารเรียนและห้องเรียน กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น
แน่นอนว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน แต่นอกเหนือจากนั้นยังมีการเรียนการสอนที่ใช้พ้ืนที่ส าหรับ
ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมคณะที่เป็นธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยอย่าง การรับ
น้องใหม่ เป็นต้น โดยพ้ืนที่ชั้น 3 ในอาคารเรียนปัจจุบัน ก็ยังคงใช้เป็นพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรม
เหล่านั้น ทั้งนี้หากมีกิจกรรมที่ต้องการใช้พ้ืนที่มาก ด้วยข้อจ ากัดในการใช้อาคารเรียน ทางคณะ
จะต้องขออนุญาตใช้ห้องหรือส่วนอื่น ๆภายในมหาวิทยาลัยส าหรับจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์จะมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเช่น  lecture Series คือการเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษา, กิจกรรมรับน้องใหม่ , กิจกรรม Vertical project 
คือกิจกรรมการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องด้วยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และการจัดการน าเสนอ
ผลงานของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เป็นต้น  
 
ภาพที่ 2.14: แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน อาคารเรียน และกิจกรรมที่จัดขึ้นอื่นๆ  
  กิจกรรมรับน้องใหม่  
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ภาพที่ 2.15: แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน อาคารเรียน และกิจกรรมที่จัดขึ้นอื่นๆ  
  กิจกรรม lecture Series  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.16: แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน อาคารเรียน และกิจกรรมที่จัดขึ้นอื่นๆ  
  กิจกรรมการน าเสนอผลงานของนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.2 ปัญหาด้านการใช้งานภายในห้องเรียน  
 จากการส ารวจปัญหาการใช้งานพื้นที่ภายในห้องเรียนพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณอา
คาเรียนและห้องเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ส ารวจพื้นที่ในเบื้องต้น ก่อนที่จะท าการสัมภาษณ์นักศึกษาและ
อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลักของอาคาร ปัญหาที่พบ ได้แก่  
  2.3.2.1 พ้ืนที่ในห้องเรียน  
  ภายในห้องเรียนแต่ละห้องเมื่อต้องใช้เรียนในรายวิชาที่มีการท างานหรือมีการน าเสนอ
ผลงานที่มีขนาดใหญ่  เช่น โมเดล, การติดตั้งผลงานกระดาษขนาด A1 , A0  พ้ืนที่ภายในห้องเรียนที่
มีไว้เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมการติดตั้งค่อนข้างน้อย เนื่องผลงานมีขนาดชิ้นใหญ่ และมีจ านวนหลาก
ชิ้น เพราะบางทีงานที่ได้รับมอบจะมีทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว  
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ภาพที่ 2.17: แสดงตัวอย่างพ้ืนที่ภายในห้องเรียนที่มีการติดตั้งผลงานของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3.2.2 พ้ืนที่ส าหรับเก็บของ วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น  
  ภายในห้องเรียนและบริเวณโถงทางเดินชั้น 3 ของอาคาเรียน จะพบปัญหาการวาง
อุปกรณ์เครื่องใช้หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างไม่เป็นระเบียบไว้ชั่วคราว เนื่องจากว่า ภายในบริเวณชั้น 3 
ของอาคารไม่มีห้องส าหรับเก็บของต่าง ๆ เหล่านั้นไว้รองรับ จึงท าให้เมื่อนักศึกษาหรือาจารย์ที่
ต้องการใช้พ้ืนที่ภายในห้องอย่างกว้างขวาง ต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มาไว้หน้าห้องเรียน หรือขยับ
ขยายพ้ืนที่โดยการจัดเข้าไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของห้อง จึงท าให้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เหล่านั้นถูกจัดเก็บ
อย่างไม่เป็นระเบียบ. 
 
ภาพที่ 2.18: แสดงตัวอย่างพ้ืนที่ในช่วงที่มีการวางอยู่บริเวณโถงทางเดิน,ในห้องเรียน 
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  2.3.2.3 พ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรม  
  พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องเรียนมีพ้ืนที่รองรับไม่เพียงพอ ในบาง 
วิชาหรือกิจกรรมบางกิจกรรม จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่การท างานค่อนข้างมาก ท าให้การใช้งานพื้นที่ของ
นักศึกษาไม่เพียงพอในบางครั้ง หรือกิจกรรมบางอย่างเป็นกิจกรรมที่ต้องการพ้ืนที่ใช้สอยค่อนข้างมาก 
 
ภาพที่ 2.19: แสดงภาพตัวอย่างของกิจกรรมหรือการเรียนการสอนที่ต้องใช้พ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3.2.4 เทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน  
  ภายในห้องเรียนจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังตอบรับกับนโยบายแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่ใช้สื่อ
ต่าง ๆ ในการเรียนได้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย ทั้งนี้อุปกรณ์ท่ีใช้อยู่ในห้องเรียนปัจจุบัน ประกอบ
ไปด้วย คอมพิวเตอร์,เครื่องฉายโปรเจคเตอร์,จอภาพโปรเจคเตอร์,อุปกรณ์ขยายเสียงทั้งไมค์และ
ล าโพง ปัญหาที่พบเจอในปัจจุบันจากการสังเกตพบว่า ในบางห้องเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิด
ปัญหาทางเทคนิคอยู่บ่อยครั้ง เช่น การเปิดไม่ติด หรือคอมพิวเตอร์ท างานช้าผิดปกติ, รวมไปถึงการ
เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เสถียรมากนัก ท าให้อาจารย์ผู้สอนอาจจะเสียเวลา
ในการแก้ไขไปบ้าง 
 จากการศึกษาปัญหาการใช้งานในห้องเรียน พฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดข้ึนในอาคารเรียน
และห้องเรียนนั้น สรุปได้ว่า อาคารเรียนในปัจจุบันยังคงมีพ้ืนที่ส าหรับใช้ในส่วนของกิจกรรมอ่ืน ๆที่
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนไม่เพียงพอ เนื่องจากว่าข้อจ ากัดในการใช้พ้ืนที่ของคณะ
สถาปัตยกรรมอยู่ในบริเวณชั้น 3 เท่านั้น จึงท าให้บางกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือรูปแบบการเรียนการสอน
ในบางวิชาที่ต้องใช้พื้นที่มากจะต้องไปจัดที่ห้อง หรือส่วนอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับภายใน
ห้องเรียนพื้นที่ที่ค่อนข้างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการเรียนในบางวิชาเช่นกัน   
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 พฤติกรรมการใช้งานห้องเรียนของนักศึกษาและอาจารย์มีลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 สาขาวิชา 
เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนค่อนข้างคล้ายกัน ท าให้การใช้งาน หรือการท างานต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียนเหมือนกัน แตกต่างกันบ้างในเรื่องของชิ้นงาน ขนาดชิ้นงาน เป็นต้น  
 2.3.3 การส ารวจพื้นที่ในอาคารเรียนและห้องเรียน 
 การส ารวจพื้นที่ ผู้วิจัยมีการส ารวจหลักอยู่ในพื้นที่ของอาคาร Imagine Village (A8) อาคาร
เรียน Imagine Village เป็นอาคารที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และประกอบการเรียนการสอน ทั้งหมด 5 ชั้น 
ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ติดกับถนนพหลโยธิน ส่วนที่ท าการส ารวจหลักคือ บริเวณชั้น 3 
ส่วนการส ารวจชั้นอื่น ๆ บริเวณโดยรอบอาคารและอาคารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา
สถาปัตยกรรมเป็นการส ารวจรอง เพื่อส ารวจพื้นที่การใช้งานของอาคารเรียนและห้องเรียน รวมไปถึง
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยการใช้งานในเบื้องต้นที่จะสามารถน าไปพัฒนาในการสัมภาษณ์และจัดท าแบบสอบถามให้แก่
งานวิจัย โดยการส ารวจแบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้  
 
ภาพที่ 2.20: ภาพอาคาร A8 หรืออาคาร Imagine Village  
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ภาพที่ 2.21: แสดงผังบริเวณชั้น 3 ของอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  2.3.3.1 ห้องเรียนทั่วไป  ภายในอาคาร A8 ชั้น 3 ทั้งหมด 9 ห้องด้วยกันคือ A8-301 
–   A8-309 บริเวณ  ส่วนกลางของอาคารประกอบไปด้วย ห้องน้ าชาย / หญิง , ลิฟต์โดยสาร ห้อง
แม่บ้าน และบันไดหนีไฟ ขนาดของห้องเรียนมีขนาดแตกต่างกัน หากคาดคะเนจากสายตาเบื้องต้น
สามารถแบ่งเป็น 3 ขนาดด้วยกัน คือ  
   - ห้องเรียนขนาดเล็ก 75 ตารางเมตรข้ึนไป  ได้แก่  ห้อง A8-308, A8-309 
   - ห้องเรียนขนาดกลาง 120 ตารางเมตรขึ้นไป  ได้แก่  ห้อง A8-304-A8-307 
   - ห้องเรียนขนาดใหญ่  200 ตาราเมตรขึ้นไป ได้แก่  ห้อง A8-301-A8-303  
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ภาพที่ 2.22: แสดงผังบริเวณชั้น 3 ของอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3.3.2 ห้องเรียนขนาดเล็ก พ้ืนที่โดยประมาณ 75 ตร.ม. จุนักศึกษาได้ประมาณ 20 
ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง A8-308, A8-309 พบว่าการใช้งานของห้องเรียนทั้ง 2 ห้องนี้ มี
ข้อจ ากัดด้านขนาดของห้องเรียน เพราะพ้ืนที่ภายในห้องค่อยข้างน้อยและรองรับคนได้ไม่มากนัก จึง
เหมาะต่อการใช้ส าหรับการเรียนการสอนของวิชาภาคทฤษฏี และการน าเสนอผลงานของนักศึกษาใน
บางวิชา เช่น งานน าเสนอผลงานผ่านคอมพิวเตอร์, การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นต้น  
 
 

ส่วนห้องเรียน 
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ภาพที่ 2.23: แสดงผังภายในห้องเรียนขนาดเล็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.24: ภายในห้องเรียนขนาดเล็ก (A8-309)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายเหตุ ภาพนี้ถ่ายขึ้นเมื่อวันที่ 23/08/60 
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  2.3.3.3 ห้องเรียนขนาดกลาง พ้ืนที่โดยประมาณ 120 ตร.ม. จุนักศึกษาได้ประมาณ 
40 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง ได้แก่ห้อง  A8-304 – A8-307 พบว่าการใช้งานของห้องเรียนขนาดกลาง มี
การปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสมกับการเรียนในวิชาต่าง ๆ ได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากจ านวน
ห้องท่ีมาก ถึง 4 ห้อง และเป็นห้องท่ีมีขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะทั้งส าหรับวิชาภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ 
ห้องเรียนขนาดกลางทั้ง 4 ห้องนี้จึงมีการใช้งานที่ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดวางโต๊ะเรียนหรือ
โต๊ะเขียนแบบ ให้เหมาะสมต่อการเรียนของนักศึกษา 
  
ภาพที่ 2.25: แสดงผังภายในห้องเรียนขนาดกลาง    
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ภาพที่ 2.26: ภายในห้องเรียนขนาดกลาง (A8-305, A8-304)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายเหตุ ภาพนี้ถ่ายขึ้นเมื่อวันที่ 23/08/60 
 
  2.3.3.4 ห้องเรียนขนาดใหญ่ พ้ืนที่โดยประมาณ 200 ตร.ม. จุนักศึกษาได้ประมาณ 
80 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง ได้แก่ A8-301 – A8-303 การใช้งานการเรียนการสอนของห้องเรียนขนาด
ใหญ่ จะใช้งานในวิชาหลัก ๆ ที่มีนักศึกษาจ านวนมาก นักศึกษาที่ใช้ห้องนี้ส่วนใหญ่จะมีจ านวนตั้งแต่ 
70 คน ขึ้นไป และสามารถรองรับได้สูงสุดที่ 100 ที่นั่ง ในปัจจุบันห้องเรียนขนาดใหญ่ จะเน้นการใช้
งานของวิชาหลักท้ัง 2 ภาควิชา เช่น วชิา Interior Design , Architecture Design, Drawing & 
Rendering เป็นต้น  
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ภาพที่ 2.27: แสดงผังภายในห้องเรียนขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.28: ภายในห้องเรียนขนาดใหญ่ (A8-301,A8-303)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายเหตุ ภาพนี้ถ่ายขึ้นเมื่อวันที่ 23/08/60 
 
  2.3.3.5 โถงทางเดินบริเวณชั้น 3 อาคาร A8  
  บริเวณโถงทางเดินเป็นพ้ืนที่โล่งเชื่อมต่อกับบันไดหนีไฟ ห้องน้ า และลิฟต์ขนของ ซึ่ง
เป็นส่วนใช้สอยกลางของอาคาร ณ วันที่ผู้วิจัยไปส ารวจพื้นที่ พบว่าพ้ืนที่บริเวณโถงทางเดินถูก
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ปรับเปลี่ยนไปใช้เป็นพื้นที่วางผลงานของนักศึกษาและเป็นพ้ืนที่วางครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องท่ีถูก
ย้ายออกมาเพ่ือท าให้ห้องเรียนมีพ้ืนที่โล่งมากขึ้นและนักศึกษาได้ใช้พ้ืนที่ห้องเรียนที่เหมาะสมกับวิชา 
 
ภาพที่ 2.29: แสดงผังบริเวณชั้น 3 ที่เป็นโถงทางเดิน   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนโถงทางเดิน 
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ภาพที่ 2.30: บริเวณโถงทางเดินชั้น 3 อาคาร Imagine Village (A8) 
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 จากการส ารวจพื้นที่ภายในอาคาเรียนและห้องเรียน พบว่าห้องเรียนหลักของคณะ จะอยู่ที่
อาคาร Imagine Village (A8) บริเวณชั้น 3 ซึ่งมีท้ังหมด 9 ห้องด้วยกัน โดยแบ่งเป็นห้องเรียน 3 
ขนาด คือ ขนาดเล็ก (70 ตร.ม.), ขนาดกลาง (120 ตร.ม.) และขนาดใหญ่ (200 ตร.ม.) ห้องเรียนแต่
ละขนาดที่กล่าวมานี้ มีครภุัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องลักษณะคล้ายกัน ประกอบไปด้วย 
โต๊ะเขียนแบบ, เก้าอ้ี, โต๊ะส าหรับผู้สอน, กระดาน white Board, และจอโปรเจคเตอร์และ
คอมพิวเตอร์ การใช้งานภายในห้องเรียนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละวิชา ซ่ึง
โดยส่วนใหญ่แล้วห้องเรียนขนาดใหญ่ถูกก าหนดให้ใช้เป็นห้องเรียนส าหรับวิชาปฏิบัติ เช่น 
Architecture Design, Interior Design, Basic Design เป็นต้น วิชาดังกล่าวจะมีจ านวนนักศึกษาทั้ง 
2 สาขาวิชา ค่อนข้างมากในชั้นปีที่ 1 และ 2  เนื่องจากเป็นวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน 
ห้องเรียนขนาดกลางจะมีใช้งานได้ท้ังวิชาปฏิบัติ และทฤษฏี ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนด้วยเช่นกัน  และห้องเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มักใช้ส าหรับวิชาทฤษฏีต่างๆ หรือ
วิชาที่มีจ านวนนักศึกษาไม่มากนัก เพียงพอกับจ านวนที่นั่งภายในห้องเรียน  
 ส่วนบริเวณโถงถางเดิน พบว่ามีพ้ืนที่ส าหรับนั่งคอย หรือเป็นพื้นที่พบปะของนักศึกษา
ค่อนข้างนอก อีกท้ังในวันที่ผู้วิจัยไปส ารวจพบว่าบริเวณโถงทางเดินที่มีครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
ถูกน าออกมาวางอยู่ในบริเวณนั้นด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของห้องเรียนและอาคารเรียน เช่น สีภายในห้องเรียนส่งผลอย่างไรต่อผู้เรียน,เสียงรบกวน
ภายในและภายนอกห้องเรียน, การระบายอากาศ รูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง เพื่อน า
ข้อมูลจากการส ารวจนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการออกแบบแบบสอบถามซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนวิจัย 
จากการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปเป็นประเด็นหลักๆ ได้ 2 ประเด็นคือ  
  1. การส ารวจพื้นที่และสังเกตแบบมีส่วนร่วม สามารถน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปใช้
ในการออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นข้อมลูที่
ช่วยสนับสนุนเหตุผลเพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
  2. การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอน สามารถช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบ
ถึงปัจจัยและข้อจ ากัดอ่ืน ๆ ของคณะ ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาการใช้พื้นที่ภายในอาคารเรียน
ปัจจุบัน.  
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2.4 การศึกษาพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนและการจัดการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใน
สถาบันอื่นๆ (กรณีศึกษา)  
 ผู้วิจัยได้เลือกท าการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกจาก 
ลักษณะแนวทางการเรียนการสอน , สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนและความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล  
 2.4.1 กรณีศึกษาท่ี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
 2.4.2 กรณีศึกษาท่ี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 2.4.1 กรณีศึกษาท่ี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ที่ 52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หรืออาคาร 
19 ก่อสร้างเสร็จเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2560 เป็นอาคาร 5 ชั้น โดยมีชั้นที่ 1 – 4 เป็นพืน้ที่การ
เรียนการสอน และชั้นที่ 5 พ้ืนที่ดาดฟ้า ส าหรับงานระบบต่างๆ ปัจจุบันมีการเรียนการสอนสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม เพียงสาขาเดียวเท่านั้น เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (B.Arch.)  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วนส าคัญ ได้แก่  
  2.4.1.1 การศึกษาการจัดการพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนและห้องเรียน สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพต่างๆ  
  2.4.1.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการจัดการเรื่องพ้ืนที่ในการเรียนการสอนของ
คณะ  
  2.4.1.1 การศึกษาการจัดการพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนและห้องเรียน สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพต่างๆ 
  อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอาคาร 5 ชั้น มีชั้นที่ 1 
– 4 เป็นพื้นที่ส าหรับการเรียน และชั้น 6 คือพื้นที่ดาดฟ้าและงานระบบ ในปัจจุบันอาคารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์นี้ ได้ถูกออกแบบและสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานของนักศึกษาโดยตรง 
เนื่องจากในอดีต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะใช้อาคารเรียนร่วมกันกับคณะอื่น ๆ ซึ่งปัญหา
ที่เกิดขึ้นพบว่า ในแต่ละปีนั้น มีจ านวนนักศึกษาใหม่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จึงท าให้ห้องเรียน และห้อง
บรรยายจุนักศึกษาได้ไม่เพียงพอ นักศึกษาบางคนอาจจะไม่ได้นั่งโต๊ะเรียน ต้องนั่งฟังบรรยาย ใน
บริเวณด้านหน้าห้องเรียนแทน และเม่ือมีปัญหาดังกล่าวนี้ ทางงมหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติให้สร้าง
อาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยเฉพาะขึ้นมาเพ่ิม โดยใช้ชื่อว่าอาคาร 19 จะอยู่บริเวณ
ด้านหลังมหาวิทยาลัย ติดกับคณะนิเทศศาสตร์ และจากการไปส ารวจพื้นที่ภายในอาคารเรียน  
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  ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 
  1. ส่วนส าหรับการเรียน   
   1.1 ห้อง Multi-Purpose (สามารถเป็นได้ทั้งห้องเรียนและจัดแสดงผลงาน) 
   1.2 ห้องตรวจงาน / ตรวจแบบ  
   1.3 Lecture Room  
   1.4 ห้อง Studio ส าหรับท างานของแต่ละชั้นปี 1 – 5  
   1.5 ห้องจัดนิทรรศการ ( ARCH GALLERY )  
   1.6 ห้องบรรยาย  
   1.7 Studio LAB  
  2. ส่วนธุรการ  
   2.1 ห้องธุรการ 
   2.2 ห้องพักอาจารย์ 
   2.3 ห้องพักผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี) 
   2.4 ห้องรับรอง 
   2.5 ห้องประชุม 
  3. ส่วนสนับสนุน 
   3.1 ห้องเก็บของ 
   3.2 ห้องน้ า – ห้องส้วม 
   3.3 พ้ืนที่พักผ่อนส าหรับนักศึกษา (Student Lounge) 
   3.4 ส่วนงานระบบ 
   3.5 ห้องเซิร์ฟเวอร์ 
   3.6 ส่วนควบคุมงานระบบต่าง ๆ   
  4. ส่วนอื่นๆ เช่น โถงพักคอย โถงชั้นล่างอาคาร  
  1. ส่วนส าหรับการเรียน  
   1.1 ห้อง Multi-Purpose (สามารถเป็นได้ทั้งห้องเรียนและจัดแสดงผลงาน)  
   ห้อง Muti – Purpose เป็นห้องที่อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร เป็นห้องขนาด
ใหญ่ที่สมารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน,การจัดโต๊ะเก้าอ้ี ภายในห้องได้ตามการใช้งานของผู้ใช้ 
อาทิเช่น จัดนิทรรศการแสดงผลงาน,ห้องบรรยาย,ห้องจัดแสดงงาน Thesis ของนักศึกษา เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.31: ภายในห้อง Multi-Purpose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.2 ห้องตรวจงาน/ตรวจแบบ  
   ห้องตรวจงาน หรือห้องตรวจแบบ เป็นห้องส าหรับใช้ในการตรวจงานของ
นักศึกษากับอาจารย์ นักศึกษาสามรถใช้งานห้องตรวจแบบนี้ได้ทุกห้องภายในอาคาร ไม่มีการจ ากัด
ชั้นปี หรือวิชาในการใช้ห้อง ในบางครั้ง หากไม่มีการตรวจแบบ นักศึกษาสามารถใช้ห้องเพ่ือประชุม
การท างานกลุ่ม หรือใช้ในการน าเสนอผลงานขนาดย่อมภายในห้องนี้ได้ ซึ่งห้องตรวจแบบนี้โดยปกติ
แล้ว เมื่อนักศึกษาฟังบรรยายหรือ Lecture เสร็จสิ้น จึงจะแยกย้ายกันไปตรวจแบบตามห้องต่างๆ ที่
ได้นัดกับอาจารย์ผู้ตรวจไว้ ภายในห้องจะประกอบไปด้วย โต๊ะขนาดใหญ่, เก้าอ้ี, โทรทัศน์, กระดาน 
White Board ให้นักศึกษาได้ใช้งาน สามารถจุคนได้สูงสุดถึง 10 คน  และในบางห้องสามารถจุได้ถึง 
10 คนข้ึนไป  
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ภาพที่ 2.32: ภายใน ห้องตรวจงาน/ตรวจแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   1.3 Lecture Room  
   ห้อง Lecture ใช้เป็นห้องส าหรับฟังรายละเอียดของงานหรือโปรเจคที่
นักศึกษาต้องรับผิดชอบก่อนที่จะแยกย้ายกันไปท างานตามห้องต่างๆ ทั้งนี้ยังใช้เป็นห้องเรียนส าหรับ
วิชาทฤษฏีอื่นๆ อีกด้วย 
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ภาพที่ 2.33: ภายในห้อง Lecture Room  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.4 ห้อง Studio ส าหรับท างานของแต่ละชั้นปี 1 – 5  
   ห้อง Studio นี้เปรียบเสมือนห้องส าหรับท างานและเรียนในวิชาหลักของแต่ละ
ชั้นปี ซึ่งนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 5 จะมีห้อง Studio ไว้ใช้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ห้อง Studio ของแต่ละ
ชั้นปีจะมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน เช่นชั้นปี ที่ 1-2 เป็นห้องที่เน้นการใช้งานการเรียน ท า
กิจกรรม ท างานกลุ่ม แต่ส าหรับชั้นปีที่ 4 ห้อง studio จะเป็นห้องที่เน้นส าหรับการท าละครสถาปัตย์ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของคณะ ดังนั้นจึงจะมีอุปกรณ์และพ้ืนที่ส าหรับท าฉาก ท าอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการแสดงละคร เป็นต้น ห้อง Studio จะมีพ้ืนที่ห้องขนาดใหญ่กว่าห้องเรียนอ่ืนๆ เนื่องจาก
ต้องรองรับจ านวนนักศึกษาค่อนข้างมาก และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ เช่น 
โมเดล โต๊ะ เก้าอ้ีต่าง ๆ เป็นต้น  
 
ภาพที่ 2.34: ห้อง Studio ปี 2 
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ภาพที่ 2.35: ห้อง Studio ปี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ห้อง Studio บางห้องไม่ได้เปิดใช้งานเนื่องจากไม่ได้มีการเรียนการสอนในวันที่ผู้วิจัย
ส ารวจ 
 
   1.5 ห้องจัดนิทรรศการ ( ARCH GALLERY )  
   ห้องจัดนิทรรศการ ห้องนี้อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร เป็นห้องโล่งมีพ้ืนที่
ส าหรับจัดนิทรรศการหรือน าเสนอผลงานของนักศึกษา ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน
ของห้อง เป็นห้องขนาดกลางอยู่ด้านหน้าอาคาร  
 
ภาพที่ 2.36: ห้องจัดนิทรรศการ (ARCH GALLERY) 
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   1.6 ห้องบรรยาย  
   ห้องบรรยาย เป็นห้องที่ใช้ส าหรับการบรรยายรายวิชาต่าง ๆ รองรับนักศึกษา
ได้จ านวนมากเนื่องจากห้องบรรยายส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ พ้ืนที่ภายในห้องบรรยายเป็นการนั่งเรียน
แบบขั้นบันได มีระดับสูงต่ าไล่กันไปเหมือนโรงละครหรือโรงภาพยนตร์ เพื่อให้ผู้เรียนทุกต าแหน่งที่นั่ง 
สามารถมองเห็นจอโปรเจคเตอร์และผู้สอนได้ชัดเจน ห้องบรรยายจะอยู่คละกันไปในแต่ละชั้น แต่จะ
มีจ านวนห้องใหญ่ ๆ 3 ห้องที่อยู่บริเวณชั้น 4 ของอาคาร 
 
ภาพที่ 2.37: ห้องบรรยาย  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.7 Studio LAB   
   ห้อง Studio LAB ณ ที่นี้หมายถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมี
คอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้งาน และได้ใช้เรียนในวิชาที่เก่ียวกับการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
ทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้โปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ด้วยตัวของนักศึกษาเอง 
   หมายเหตุ: Studio LAB ไม่สามารถถ่ายรูปได้เนื่องจากไม่ได้เปิดใช้งาน
เนื่องจากไม่ได้มีการเรียนการสอนในวันที่ผู้วิจัยส ารวจ 
  2. ส่วนธุรการ  
   2.1 ห้องธุรการ 
   ห้องธุรการ เป็นห้องท างานส่วนของอาจารย์ประจ าคณะ อยู่บริเวณชั้น 3 ของ
อาคารเป็นส่วนของการบริหารจัดการในฝ่ายหรือแผนกต่าง ๆ ให้บริการนักศึกษาในหลายๆ เรื่อง
ด้วยกัน เช่น ตารางเรียนตารางสอน การลงทะเบียน การสอบถามปรึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะ เป็น
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ต้น ภายในส่วนธุรการนี้จะมีท้ังห้องพักอาจารย์ และห้องผู้บริหาร คณบดี และรองคณบดีอยู่ด้วย
เช่นกัน  
 
ภาพที่ 2.38: ห้องธุรการ/ห้องผู้บริหาร/ห้องพักอาจารย์  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.2 ห้องพักอาจารย์  
   ห้องพักอาจารย์ จัดอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องธุรการ โดยห้องพักอาจารย์จะ
มีทั้งที่จัดไว้เป็นห้องส่วนตัว คือส าหรับอาจารย์ประจ าที่ดูนักศึกษาแต่ละชั้นปี  และห้องที่เป็นพ้ืนที่
ท างานส าหรับอาจารย์ท่านอ่ืนๆ และอาจารย์พิเศษ  
   2.3 ห้องพักผู้บริหาร (คณบดี, รองคณบดี) 
   ห้องผู้บริหาร จัดอยู่บริเวณใกล้เคียงกับห้องพักอาจารย์ จะประกอบไปด้วย 
ห้องคณบดี เป็นห้องขนาดใหญ่ และส่วนตัวมากกว่า ส่วนห้องรองคณบดี มีทั้งหมด 3 ห้องไว้รองรับ
แต่ปัจจุบันการใช้งานจริง ๆ ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องท างานอาจารย์ทั่วไป   
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   2.4 ห้องรับรอง 
   ห้องรับรอง เป็นห้องขนาดเล็ก รองรับคนได้ประมาณ 4-6 คน ต่อห้อง จัดอยู่
บริเวณชั้น 3 ใกล้กับโถงทางเดินของอาคาร เนื่องจากปัจจุบันอาคารเพ่ิงด าเนินการสร้างเสร็จสิ้นไป
เมื่อปลายปี 2560 ห้องรับรองนี้จึงถูกน ามาใช้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ชั่วคราวก่อน และจึงมีการปรับปรุง
พ้ืนที่ภายในห้องอีกครั้ง เมื่อต้องการใช้งาน จุดประสงค์ของห้องรับรอง มีไว้เพ่ือรับรองแขกภายนอก
มหาวิทยาลัย อาทิเช่น วิทยากร,ผู้ปกครอง, สถาบันหรือหน่วยงานที่ต้องเข้ามาติดต่อเรื่องต่างๆ ของ
คณะ จะถูกจัดต้อนรับไว้ที่ห้องรับรองส่วนนี้  
   2.5 ห้องประชุม 
   ห้องประชุมในส่วนนี้ จะอยู่ติดกันกับห้องธุรการ จัดเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ 
มีอุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับการประชุม จอโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย โทรทัศน์ และอ่ืนๆ มีไว้ส าหรับ
ผู้บริหารและคณะอาจารย์ใช้ประชุมงานต่างๆ เกี่ยวกับคณะ และในขณะเดียวกันมีไว้รับรองแขกท่ีเข้า
มาติดต่อหรือประชุมงานที่คณะด้วยเช่นกัน   
  3. ส่วนสนับสนุน 
   3.1 ห้องเก็บของ  โดยหลักๆ แล้วจะอยู่ที่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร แต่ใน
ปัจจุบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะมีห้องโล่งที่ยังไม่มีการใช้งานจะถูกเตรียมไว้ส าหรับเก็บของต่างๆ 
ภายในคณะก่อน   
   3.2 ห้องน้ า – ห้องส้วม  มีตั้งแต่ชั้น 1-4 ของอาคาร แต่ละชั้นจะอยู่ในต าแหน่ง
เดียวกันทั้งหมด  
   3.3 พ้ืนที่พักผ่อนส าหรับนักศึกษา (Student Lounge) 
   พ้ืนที่พักผ่อนส าหรับนักศึกษา อยู่ในชั้น 2 บริเวณส่วนของอาคารที่ถูกยื่น
ออกไปเพ่ือเป็นหลังคาของโถงทางเข้าในชั้น 1 โดยมีไว้เป็นพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อนระหว่างรอเวลา
เรียน หรือสามารถนั่งท างาน ปรึกษาพูดคุยกันได้  ส่วนพักผ่อนนี้มีถูกจัดให้อยู่ในบริเวณทางผ่านของ
ทางเดินหลัก เพ่ือต้องการให้นักศึกษาในทุกๆชั้นปี ได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หรือเป็นในแบบที่
นักศึกษาเรียกว่า “พ่ีพบน้อง น้องพบพ่ี” ซึ่งเป็นข้อดีของการมีส่วนกลางที่สามรถเป็นศูนย์รวมของ
นักศึกษาได้   
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ภาพที่ 2.39: พ้ืนที่พักผ่อนส าหรับนักศึกษา (Student Lounge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. ส่วนงานระบบ 
   4.1 ห้องเซิร์ฟเวอร์ เป็นห้องส าหรับงานระบบคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุม
คอมพิวเตอร์ภายในอาคารทั้งหมด โดยจะแบ่งเป็นห้องเล็กๆ อยู่ในทุกๆ ชั้นตั้งแต่ 1-5  
   4.2 ส่วนควบคุมงานระบบ ต่างๆ  
   มีทั้งส่วนที่เป็นงานระบบน้ า ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ  
    4.2.1 ห้องควบคุมงานไฟฟ้า SDB จะมีตั้งแต่ชั้น 1 – 4   
    4.2.2 งานระบบน้ ามีห้อง PUMP อยู่ในบริเวณชั้น1 และชั้น 5 (ดาดฟ้า)  
    4.2.3 แท็งกน์้ าและงานระบบปรับอากาศ จะอยู่บริเวณชั้น 5 (ดาดฟ้า) 
    4.2.4 ห้องเครื่อง อยู่บริเวณชั้น 5 (ดาดฟ้า) 
 
ภาพที่ 2.40: ส่วนควบคุมงานระบบ ต่างๆ  
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  5. ส่วนอื่นๆ  
 
ภาพที่ 2.41: โถงพักคอย, โถงอาคารชั้นล่าง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.42: โถงพักคอย, โถงอาคารชั้นล่าง 
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 จากการศึกษาพ้ืนที่การใช้งานในอาคารเรียนที่เป็นในส่วนของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ 
แล้วนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงเรื่องการทางสัญจรภายในอาคาร รวมไปถึงสัมภาษณ์ผู้ออกแบบเกี่ยวกับ
แนวคิดในการออกแบบอาคารเรียนนี้ด้วย โดยผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์การให้ข้อมูลจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
และเป็นหนึ่งในทีมออกแบบอาคารหลังนี้ ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลถึงความเป็นมาของการก่อสร้างอาคาร 
และแนวคิดในการออกแบบไว้ว่า อาคารเรียนของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น จะ
ตอบสนองด้านการใช้งานของผู้ใช้โดยตรง เนื่องจากคณะนี้มีวิธีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างเฉพาะทาง 
ทั้งในเรื่องของการใช้อุปกรณ์การเรียน พ้ืนที่ที่ต้องการขนาดใหญ่ เพื่อส าหรับน าเสนอผลงาน หรือ
ท างานท ากิจกรรมแบบกลุ่ม และจุดมุ่งหมายของคณะแห่งนี้คือ ความต้องการให้นักศึกษาทุกคน ทุก
ชั้นปี ได้มีส่วนร่วมในการท างานด้วยกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากพ่ีสู่น้อง จากน้องสู่พี่ เพ่ือให้ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากการท างาน ดังนั้นจึงส่งผลให้การออกแบบอาคาร
หลังนี้มีห้องส าหรับเป็น Studio ส าหรับท างานของแต่ละชั้นปี มีส่วนของ Student Lounge เพ่ือให้
นักศึกษาได้มานั่งเล่นพักผ่อน พูดคุยพบปะกัน และการเชื่อมต่อกันในแต่ละชั้น จะมีบันไดที่ถูก
ออกแบบมาให้อยู่ด้านหน้าอาคาร เพื่อต้องการให้ผู้ใช้ได้ใช้บันไดมากกว่าใช้ลิฟต์โดยสาร เพื่อที่จะได้
เดินผ่านขึ้นไปยังห้องต่าง ๆ แต่ละชั้นโดยที่ระหว่างทางนั้น ก็จะได้พบปะกับคนอ่ืนๆ ในคณะด้วยกัน  
 บริเวณโถงทางเดินของแต่ละชั้นจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่โถงหน้าลิฟต์และบันได เป็นพ้ืนที่โล่ง 
เพ่ือรองรับการท ากิจกรรมต่างๆ ของคณะ เช่น โครงการ 4+1 ของคณะ คือการให้รุ่นพ่ี ๆ มีส่วนร่วม
ในการท าโปรเจคที่เก่ียวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม ร่วมกับน้องปี 1 ที่เพ่ิงเข้ามาใหม่ กิจกรรมนี้
ท าให้รุ่นน้องได้รุ่นจักรุ่นพ่ีจากการท างานกลุ่มนี้มากข้ึนและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันได้เป็นอย่างดี 
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 ทางสัญจรภายในอาคาร  
 
ภาพที่ 2.43: แผนผังแสดงทางสัญจรภายในอาคาร ชั้นที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงทางสัญจร จุดที่เป็นโถงกลาง 
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ภาพที่ 2.44: แผนผังแสดงทางสัญจรภายในอาคาร ชั้นที่ 2 
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จุดที่เป็นโถงกลาง 

ภาพที่ 2.45: แผนผังแสดงทางสัญจรภายในอาคาร ชั้นที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงทางสัญจร 
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ภาพที่ 2.46: แผนผังแสดงทางสัญจรภายในอาคาร ชั้นที่ 4 
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จุดที่เป็นโถงกลาง 

ภาพที่ 2.47: แผนผังแสดงทางสัญจรภายในอาคาร ชั้นที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงทางสัญจร 
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ภาพที่ 2.48: ภาพ Perspective จ าลอง อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  UNI Studio, Thailand.  (2588).  สืบค้นจาก https://www.facebook.com/ 
 Unistudiothailand/. 
 
 ภาพ Perspective มุมมองภายนอกอาคาร  
 - สีของอาคารที่เลือกใช้จะเป็นสีเทาเข้ม ตัดกับสีส้ม เนื่องจากความชอบของนักศึกษาส่วน
ใหญ่ที่ต้องการสีอาคารที่ดูเคร่งขรึม และดูทันสมัย และเพ่ือไม่ให้อาคารดูเรียบและแข็งเกินไปจึงน าสี
ส้มมาตัดในบางส่วนเพื่อเพ่ิมความตื่นเต้น และสีสันให้กับอาคาร ดูมีความสนุกสนานเข้ามาแทรกด้วย  
 บริเวณทางเข้าด้านข้างอาคาร 
 - จะเห็นได้ว่ามีบันไดขนาดกว้างอยู่ด้านข้าง เพื่อต้องการให้เป็นจุดดึงดูด ให้ผู้ใช้ได้ใช้บันไดใน
การข้ึนไปยังบริเวณชั้นต่างๆ ของอาคาร  
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ภาพที่ 2.49: แปลนอาคารชั้นที่ 1   
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ภาพที่ 2.50: แปลนอาคารชั้นที่ 2   
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ภาพที่ 2.51: แปลนอาคารชั้นที่ 3   
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ภาพที่ 2.52: แปลนอาคารชั้นที่ 4   
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ภาพที่ 2.53: แปลนอาคารชั้นที่ 5 (ดาดฟ้า)   
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  2.4.1.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการจัดการเรื่องพ้ืนที่ในการเรียนการสอนของ
คณะจากการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์  ตัวแทนอาจารย์คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นผู้ร่วมออกแบบอาคารเรียนแห่งนี้ สรุปประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ได้ดังนี้  
   2.4.1.2.1 เนื่องจากอาคารเป็นอาคารใหม่ที่เพ่ิงถูกสร้างขึ้น ปัญหาที่พบ
ในตอนนี้คือ การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ยังคงท าได้ล าบาก เนื่องจากห้องบาง
ห้องยังไม่สามารถใช้งานได้ เพราะงานระบบบางส่วน หรือการตกแต่งบางส่วนยังไม่เสร็จสิ้นดี จึงท าให้
มีอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ถูกวางอยู่ตามโถงทางเดิน และตามมุมของห้องเรียนบางส่วน เป็นพื้นที่
ชั่วคราวในการจัดเก็บไปก่อน  
   2.4.1.2.2 ปัญหาในการใช้ห้องเรียน หรือห้องบรรยายไม่เพียงพอนั้น หลังจาก
สร้างอาคารเรียนใหม่นี้ขึ้นมา ก็ไม่พบปัญหาในส่วนนั้นเลย เนื่องจากมีจ านวนห้องเรียนที่รองรับ
จ านวนนักศึกษาได้เพียงพอ 
   2.4.1.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่จัดเก็บอุปกรณ์หรือผลงานของ
นักศึกษา ทางคณะ ฯ และอาจารย์จะมีค าสั่งให้นักศึกษาทุกคนน าผลงานของตนเอง หรือของกลุ่ม
กลับบ้านทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนอครั้งสุดท้าย ไม่อนุญาตให้น าผลงานทิ้งไว้ที่คณะ ยกเว้น
คนที่อาจารย์เลือกให้น าผลงานไปจัดแสดงเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดปัญหาด้านการจัดเก็บอุปกรณ์
และผลงานต่าง ๆ และลดขยะที่ไม่จ าเป็นออกไป  
   2.4.1.2.4 การจัดการการใช้ห้องเรียนของนักศึกษา โดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษา
ตั้งแต่ชั้น ปีที่ 3 -5 ขึ้นไป จะมีวันเวลาในการเรียนลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากเน้นการท างานเป็น
โปรเจคและรับผิดชอบในระยะยาว จึงไม่ได้เข้ามาใช้ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการมากนัก โดยเฉพาะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่เป็นชั้นปีสุดท้าย ซึ่งจะเข้ามาในช่วงวันน าเสนอผลงาน หรือ Thesis เท่านั้น ส่วน
ชั้นปีที่ 1 – 2 เป็นช่วงเริ่มต้นที่นักศึกษาอาจจะมีวันเรียนในตารางเรียนมากกว่าชั้นปีอื่นๆ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 - 2 นี้จึงเน้นการใช้ห้องเรียนและส่วนอ่ืน ๆ มากกกว่าชั้นปีอื่น   
 2.4.2 กรณีศึกษาท่ี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีการเรียนการสอนเละอาคารเรียนตั้งอยู่ที่วิทยาเขตบางนา เลขท่ี 88 
หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 26 อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ของที่นี้ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียน สถาปัตย์ไว้ว่า “การศึกษาทางสถาปัตยกรรมต้อง 
สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายเพ่ือให้ได้
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าส าหรับมวลมนุษย์” (“Assumption University of 
Thailand”, 2559 
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 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วนส าคัญเช่นกัน ได้แก่  
  2.4.2.1 การศึกษาการจัดการพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนและห้องเรียน สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพต่าง ๆ 
  2.4.2.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการจัดการเรื่องพ้ืนที่ในการเรียนการสอน 
  2.4.2.1 การศึกษาการจัดการพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนและห้องเรียน สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพต่างๆ  
  อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นอาคาร 11 ชั้น แต่
ละชั้นใช้เป็นพ้ืนที่ของห้องเรียนล ัห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งหมด ทั้งนี้ยังมีส่วนที่เป็นชั้นดาดฟ้า พื้นที่
บางส่วนเป็นห้องที่ใช้ส าหรับงานเทคนิค มีอุปกรณ์เฉพาะทางที่อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาได้ 
เช่น เครื่องพ่นทราย, เครื่อง CNC เป็นต้น อาคารเรียนภายนอก จะมีลักษณะที่ไม่โดดเด่นมากนัก มี
ลักษณะหน้าตาเหมือนกับอาคารของคณะอ่ืน ๆ โดยทั่วไป แต่พื้นที่ภายในจะเป็นพ้ืนที่ส าหรับใช้งาน
ด้านสถาปัตย์ฯ โดยตรง  
  จากการศึกษาพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนทั้งหมด ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้   
   1. ห้อง Auditorium ขนาด 128 ที่นั่ง  
   2. ห้องปฏิบัติการ Workshop 
   3. ห้องธุรการและห้องพักอาจารย์ 
   4. ห้องประชุมขนาดเล็กส าหรับนักศึกษา  
   5. ห้อง Material   
   6. Light & Energy Laboratory  
   7. ห้องส าหรับจัดเก็บผลงานของนักศึกษา 
   8. ห้องเรียนทั่วไป ( แบบบรรยาย )  
   9. ห้องปฏิบัติการ  
   10. Exhibition Room 
   11. ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคเฉพาะทาง  
   12. ห้อง Printing  
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ภาพที่ 2.54: อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  ชั้นที่ 1 มีจ านวน 3 ส่วน ประกอบไปด้วย  
  - ห้อง Auditorium ขนาด 128 ที่นั่ง 
  - โถงด้านล่างอาคาร 
  - ส่วนปฏิบัติการ Workshop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorium โถงด้านล่างอาคาร Workshop 
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ภาพที่ 2.55: แสดงส่วนต่าง ๆ ในบริเวณอาคารชั้น 1  
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ภาพที่ 2.56: อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ชั้นที่ 2  มีจ านวน 3 ห้อง ประกอบไปด้วย  
  - ห้องธุรการ 
  - ห้องพักอาจารย์ ประจ าสาขาวิชาต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องพักอาจารย์สาขา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ห้องพักอาจารย์สาขา

สถาปัตยกรรม 

ห้องพักอาจารย์สาขา

ออกแบบภายใน 
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ภาพที่ 2.57: แสดงส่วนต่าง ๆ ในบริเวณอาคารชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.58: อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  ชั้นที่ 3 มีจ านวน 4 ห้อง ประกอบไปด้วย  
  - ห้องอเนกประสงค์ 
  - ห้องประชุม 
  - ห้อง Material และจัดเก็บผลงาน 
  - Light & Energy LAB  
 
 

ห้องอเนกประสงค์ ห้องประชุม ห้อง Material 

และจัดเก็บ

ผลงาน  

Light & Energy LAB  
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ภาพที่ 2.59: แสดงส่วนต่าง ๆ ในบริเวณอาคารชั้น 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.60: อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exhibition Room Printing Area ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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  ชั้นที่ 4  มีจ านวน 4 ห้อง ประกอบไปด้วย  
  - Exhibition Room 
  - Printing Area 
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 
 
ภาพที่ 2.61: แสดงส่วนต่าง ๆ ในบริเวณอาคารชั้น 4 
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ภาพที่ 2.62: อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นที่ 5-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  บริเวณตั้งแต่ชั้นที่ 5 – 11 จะเป็นพ้ืนที่ของห้องเรียนต่าง ๆ ทั้งห้องเรียนที่เป็นแบบ
ห้องบรรยาย และห้องเรียนแบบ Studio โดยในแต่ละชั้นจะถูกแบ่งเป็นชั้นของนักศึกษาแต่ละ
สาขาวิชา เช่น บริเวณชั้น 8 จะเป็นการเรียนการสอนของสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
  ห้องเรียนในแต่ละชั้นจะมีจ านวนต่างกันไป มีทั้งห้องขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อ
รองรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี และวิชาที่เรียนได้อย่างเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียน 
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ภาพที่ 2.63: แสดงส่วนต่าง ๆ ในบริเวณอาคารชั้น 5  
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ภาพที่ 2.64: แสดงบริเวณทางเดินของชั้นต่างๆ   
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  บริเวณโถงทางเดินตามชั้นต่าง ๆ ในอาคารเรียน จะพบว่ามีปัญหาด้านการจัดเก็บ
อุปกรณ์และผลงานของนักศึกษาท่ีไม่เป็นระเบียบ ขาดแคลนพื้นที่จัดเก็บผลงาน เนื่องจากนักศึกษา
บางคนอาจจะไม่ได้น าผลงานที่ส่งงานเสร็จแล้วนั้นกลับบ้าน ผลงานส่วนใหญ่จึงถูกท้ิงไว้ตามห้องเรียน 
ห้องพักอาจารย์ และบริเวณทางเดินของอาคาร ถึงแม้ว่าทางคณะได้จัดการการแก้ปัญหาโดยการท า
ชั้นวางของ วางผลงานไว้ให้แก่นักศึกษาแล้วนั้น แต่ก็ไม่เพียงพอต่อจ านวนผลงานที่ถูกน ามาวางทิ้งไว้  
ซ่ึงปัญหาด้านนี้ยังคงอยู่ในปัจจุบันและมีผลงาน,อุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกวางอยู่ตามทางเดิน 
 
ภาพที่ 2.65: แสดงบริเวณห้องปฏิบัติการทางเทคนิคเฉพาะทาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ภายในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคเฉพาะทางตั้งอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร จะเป็น
ห้องส าหรับการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่อง CNC เครื่องพ่นสี เครื่องพ่นทราย โดย
มีอาจารย์ผู้ควบคุมการใช้งานห้องดูและห้องนี้ไว้ หากนักศึกษาต้องการใช้งานสามารถมาติดต่อการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ที่ผู้ดูแล นักศึกษาที่ใช้ห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ห้องนี้จึงถูกตั้งให้อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้า เพราะ ห้องเรียนและ Studio ของสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นั้นจะอยู่บริเวณชั้น 10 – 11 ของอาคาร  
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  2.4.2.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการจัดการเรื่องพ้ืนที่ในการเรียนการสอน 
  ปัญหาส่วนใหญ่มี 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ  
   2.4.2.2.1 ห้องบรรยาย ที่ภายในอาคารเรียนมีเพียง 1 ห้อง จึงอาจจะท าให้ไม่
เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงที่ทางคณะ ฯ จัดการบรรยาย และเชิญวิทยากรต่าง ๆ มา ด้วยขนาดของ
ห้องท่ีเล็ก และจุคนได้เพียง 120 กว่าที่นั่ง ท าให้นักศึกษาบางส่วนอาจจะต้องยืนฟังบรรยาย หรือมี
การจัดการโดยการน าเก้าอ้ีเสริมเข้ามาในห้องจึงท าให้ภายในห้องค่อนข้างแออัด แต่ทั้งนี้ภายใน
มหาวิทยาลัยยังมีห้องบรรยายอ่ืน ๆ เพียงแต่ห้องนั้นจะอยู่คนละอาคารและเป็นระยะทางค่อนข้างไกล
จากอาคารเรียนของคณะ ฯ จึงท าให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน  
   2.4.2.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่จัดเก็บอุปกรณ์และผลงานของนักศึกษา ปัญหา
นี้เกิดจากนักศึกษาบางส่วนที่ไม่น าผลงานของตนเองกลับบ้านเมื่อส่งงานเรียบร้อยแล้ว จึงน าผลงาน
มาวางไว้ตามทางเดิน หรือมุมต่าง ๆ ภายในอาคาร เนื่องจากบางผลงานมีขนาดใหญ่เช่น โมเดล
แบบจ าลองอาคาร ผลงานเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึง อุปกรณ์ส าหรับการท างาน 
เช่น กระดาษ เครื่องมืออื่น ๆ อีกด้วย ท าให้บริเวณทางเดินและโถงต่างๆ ของอาคารเต็มไปด้วยของ
ต่าง ๆ เหล่านี้ การแก้ไขปัญหาของทางคณะ ฯ คือการจัดท าชั้นวางของเพ่ือความเป็นระเบียบใน
บริเวณโถงทางเดินบางส่วน แต่เนื่องจากชั้นวางของที่ไม่เพียงพอจึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
เท่าท่ีควร และอีกวิธีหนึ่งคือ ทุกๆ ปี คณะฯจะมีวันที่เรียกว่า “Big Cleaning Day” ซึ่งจะเป็นวันที่
คณะและนักศึกษาจัดการน าผลงานและอุกปกรณ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ตามทางเดินไปทิ้ง เพ่ือจัดพ้ืนที่ใน
บริเวณนั้นให้มีสะอาดและเป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน ส่วนปัญหาด้านการใช้ห้องเรียน หรือจ านวน
ห้องเรียนไม่เพียงพอ ทางคณะฯ ยังไม่เคยพบปัญหานี้ เนื่องจากการจัดการใช้ห้องเรียนของที่นี้ถูก
แบ่งเป็นตามสาขาวิชา และนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่ใช้ห้องเรียนก็มีจ านวนที่เพียงพอ. 
 
2.5 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
 การศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับการออกแบบอาคารเรียนที่เหมาะสม ควรเริ่มศึกษาตั้งแต่
กระบวนการจัดผังบริเวณของอาคาร เนื่องจากมีความส าคัญต่อการใช้งานอาคารเรียนที่ต้อง
ตอบสนองต่อการใช้งานต่อผู้เรียนให้มากที่สุด จากการศึกษาพบว่ามีแนวคิดและทฤษฏีในการจัดผัง
บริเวณของสถานศึกษาดังนี้  
 1. การแบ่งส่วนต่าง ๆ ในสถานศึกษา สถานศึกษาประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ กันหลาย
ชนิด ทั้งท่ีเกี่ยวกับการศึกษา และเก่ียวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ใช้สถานศึกษาด้วย ทั้งนี้
สามารถจ าแนกส่วนต่างๆ ในสถานศึกษาไว้ 10 ส่วน คือ  
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  1.1 ห้องเรียนทั่วไป (General Classroom) หมายถึง ห้องเรียนโดยทั่วไปที่ใช้ในการ
เรียนการสอนตามปกติ ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือไปจากการ
เรียนการสอนปกติ 
  1.2 ห้องเรียนเฉพาะวิชา (Specialized Studies) หมายถึง ห้องเรียนพิเศษที่มี
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เพ่ือกิจกรรมต่างๆ มากกว่าห้องเรียนทั่วไป เช่น ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงฝึกงาน เป็นต้น  
  1.3 โรงอาหาร (Dining Area) หมายถึง บริเวณท่ีใช้รับประทานอาหารของ
สถานศึกษา ซึ่งรวมถึงบริเวณจ่ายอาหาร รับส่งของ ประกอบอาหาร บริการเก็บของ และท าความ
สะอาด  
  1.4 หอประชุม (Assembly Unit) หมายถึง บริเวณหรือสถานที่ที่ใช้เพ่ือการประชุม 
การบรรยาย และประกอบกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณนี้จะจุคนได้มากคือ ประมาณร้อยละ 30 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด อาคารนี้จะต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษด้านการฟัง การพูด การมอง 
การนั่ง การถ่ายเทอากาศ สี แสง และเสียง มากกว่าอาคารอ่ืนๆ  
  1.5 อาคารอ านวยการ (Administrative Unit) หมายถึง อาคารที่ใช้เพ่ือการติดต่อ
สอบถาม ประสานงานของสถานศึกษา เป็นหน่วยรวมของแผนกต่าง ๆ ของบุคลากรในสถานศึกษา 
เช่น ห้องผู้บริหารระดับต่าง ๆ ห้องธุรการ ห้อง ประชุมย่อย ห้องการเงิน ห้องทะเบียนสารบรรณ 
และพัสดุ เป็นต้น 
  1.6 ห้องสมุดหรือศูนย์กลางสื่อการสอน (Library or Instructional Material 
Center) หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นศูนย์หนังสือ หรือสื่อการเรียนการสอนทุกชนิด และภายในห้องสมุด
จะประกอบไปด้วย บริเวณส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บริเวณรับส่งและบริการยืมหนังสือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ บริเวณอ่านหนังสือ บริเวณเก็บหนังสือ 
  1.7 บริเวณพักผ่อน (Recreation Area) หมายถึง อาคารหรือบริเวณที่ส่งเสริม 
พลานามัย และสุขภาพจิตที่ดี อาจอยู่ภายในหรือภายนอกอาคารก็ได้ เช่น โรงพลศึกษา ห้องดนตรี 
สระว่ายน้ า ศาลาพักร้อน สนามกีฬา เป็นต้น 
  1.8 บริเวณเพ่ือกิจกรรมและนิทรรศการ (Social Activity and Exhibition Area) 
หมายถึง บริเวณท่ีใช้ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมสโมสร กิจกรรม
ลูกเสือ บริเวณเพ่ือการเกษตร เป็นต้น  
  1.9 บริเวณบริการสาธารณูปโภค (Utilities) หมายถึง บริเวณท่ีจัดไว้เพ่ือให้เกิดการอยู่
ดี กินดี มีความสะดวกสบายขึ้นในสถานศึกษา ได้แก่ บริการเกี่ยวกับประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การ
ปรับปรุง หรือการขยับขยายอาคารเรียน ต้องไม่ท าลายบริเวณดังกล่าวด้วย  
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  1.10 เส้นทางจราจรและที่จอดยานพาหนะ (Vehicular Traffic) หมายถึง การ
แบ่งแยกเส้นทางสัญจรในสถานศึกษาให้เด่นชัด และใช้การได้ดี เพ่ือขจัดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
จึงแบ่งแยกเส้นทางส าหรับรถยนต์ และส าหรับบริการต่าง ๆ ทางเดินเท้า และทางเชื่อมระหว่าง
อาคารออกจากกัน นอกจากนี้ยังต้องเตรียมบริเวณส าหรับที่จอดยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ไว้ด้วย  
(กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์, 2536 อ้างใน ปริญญา อังศุสิงห์, 2521)  
 กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ (2536) ได้จ าแนก บริเวณอาคารเรียนไว้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
 1. บริเวณท่ีใช้เรียน (Learning Space) หมายถึง บริเวณท่ีมีความส าคัญที่สุดในสถานศึกษา
ทุกแห่ง และเป็นแหล่งที่รวมของจุดมุ่มหมายส าคัญของการจัดตั้งสถานศึกษา บริเวณนี้จะเป็น
ศูนย์กลางของปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน กับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน กับครู กับสื่อการเรียนนานาชนิดอีก
ด้วย บริเวณเหล่านี้ได้แก่ ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิชาเฉพาะ โรงฝึกงาน ห้องดนตรี ห้องธุรกิจ และ
การพิมพ์ ห้องศิลปะ ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง โรงพลศึกษา ห้องสมุด หรือศูนย์วัสดุ เพ่ือการเรียน
การสอน เป็นต้น  
 2. บริเวณประกอบ (Auxiliary Space) หมายถึง บริเวณท่ีใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก ให้แก่
การจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนและครู นอกจากนี้ยังเพ่ือการบริการชุมชนด้วย บริเวณเหล่านี้
ได้แก่ ห้องอเนกประสงค์ ซึ่งจะเป็นห้องโถงใหญ่เพ่ือใช้ส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องพัก
ครู ห้องนั่งเล่นและพักผ่อน ส าหรับนักเรียน ห้องอาหาร ห้องบริหารและบริการ ซึ่งได้แก่ ห้องครูใหญ่ 
ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องน้ า เป็นต้น  
 กาญจนา ตัณสุวรรณรัตน์ (2536) ได้จัดท าเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาสาขาช่าง
ก่อสร้าง และสาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ไว้ดังนี้  
 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนเป็น 30 ต่อ 1 
 2. อัตราส่วนจ านวนนักเรียน ต่อพ้ืนที่อาคารต่าง ๆ (จ าแนกตามประเภทห้องและอาคาร)  
แบ่งออกได้เป็น  
  2.1 ห้องเรียนทั่วไป     1 คนต่อ  1.8 - 2.0 ม.2 

  2.2 ห้องเรียนทดลอง  1 คนต่อ  3.0 -  4.0 ม.2 

  2.3 ห้องเรียนปฏิบัติงานโรงงาน  1 คนต่อ  6.0 - 7.0 ม.2 

  2.4 ห้องเรียนเขียนแบบ  1 คนต่อ  4.0 - 4.5 ม.2 

  2.5 ห้องน้ าห้องส้วม   1 คนต่อ  0.18 – 0.2 ม.2 

  2.6 ห้องสมุดและศูนย์โสต   1 คนต่อ  0.5 – 0.8 ม.2 

  2.7 โรงอาหารและห้องประชุม 1 คนต่อ  1.5 ม.2    

 โดยคิดนักศึกษาเพียง 50% 
  2.8 อาคารพลศึกษา   1 คนต่อ  0.4 ม.2 
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2.6 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารเรียน 
 วราวุธ วฒันายุทธ (2540, หน้า 10-11) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมทางกายภาพไว้
ว่า หมายถึงสิ่งต่างๆ ทั้งปวงที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งภายในและภายนอก
อาคาร อันได้แก่  
 1. สภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
  1.1 พ้ืนที่ใช้สอยในการปฏิบัติงาน 
  1.2 พ้ืนที่แกนสัญจรและบริการทางตั้ง 
  1.3 แสงสว่างในพ้ืนที่การท างาน 
  1.4 เสียงรบกวน 
  1.5 การระบายอากาศ 
  1.6 ความปลอดภัยของอาคาร 
  1.7 สีที่ใช้กับอาคาร 
 2. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร  
  2.1 พ้ืนที่จอดรถภายในนอกอาคาร 
  2.2 การจัดภูมิสถาปัตยกรรม 
 คณะกรรมการด าเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (อ้างใน ผกาทิพย์ เกษรากุล, 2542, 
หน้า 11) ได้จัดแบ่งสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาที่เป็นสิ่งเร้าให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม 
กิจกรรม หรือลักษณะที่พึงประสงค์ต่างๆ ออกมาเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1. สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ 
 2. สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน 
 3. สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพ่ือน  
 4. สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร  
 การจ าแนกสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. สภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม 
 2. สภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรม 
 สภาพต่างๆ เหล่านี้เราสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นหนังสือ ฯ สภาพอุณหภูมิ
ภายในห้องเรียน เพ่ือนร่วมชั้น ครู กฎ ระเบียบต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะมีส่วนร่วมในการก าหนดพฤติกรรม
และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (อรพันธ์ ประสิทธิรัตน์, 2533, หน้า 10) 
 คณะกรรมการด าเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (อ้างใน วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2537,
หน้า 3 -5) ได้จ าแนกสภาพแวดล้อมในโรงเรียนออกเป็น 2 ด้านเช่นกัน คือ ด้านมนุษย์และด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
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 1. ด้านมนุษย์ จะมีอิทธิพลต่อผู้เรียนในด้านสรีรวิทยา เช่นการรู้สึก รับรู้ การจ า การคิด
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ และพฤติกรรมภายนอก นอกจากนี้ยังส่งอิทธิพลทางด้านบุคลิกภาพ ด้านและ
วัฒนธรรม อีกด้วยสังคม 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จะก่อให้เกิดสิ่งเร้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่
เข้มแข็งและก่อให้เกิดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความซับซ้อน ความยากง่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการ
เรียนรู้ การจ า การคิด เป็นต้น  
 จากความหมายของสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมดที่ศึกษามานั้น  สรุปได้ว่า 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างข้ึนนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์และผู้ใช้อาคาร โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ปะเภทด้วยกัน ได้แก่  
 1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกอาคาร ได้แก่ 
  1.1 ที่ตั้งอาคาร 
  1.2 อาคารเรียน 
  1.3 ภูมิสถาปัตยกรรม 
 2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคาร  ได้แก่ 
  2.1 ห้องเรียน 
  2.2 ห้องปฏิบัติการ 
  2.3 พ้ืนที่ส่วนของอาจารย์   
  2.4 พ้ืนที่ส่วนสนับสนุน 
  2.5 แสงสว่าง 
  2.6 สี 
  2.7 การควบคุมเสียงรบกวน 
  2.8 การระบายอากาศ 
 2.6.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกอาคาร 
  2.6.1.1 ที่ตั้งอาคาร 
  ต าแหน่งที่ตั้งของอาคารเรียนควรเป็นต าแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม และต้องค านึงถึงปัจจัย
ในหลายด้านทั้ง ทิศทางแรงลม การระบายอากาศที่ดี การระบายน้ าที่ดี รวมถึงต าแหน่งที่มีผลต่อรังสี
จากดวงอาทิตย์ด้วย ควรหลีกเลี่ยงเพ่ือส่งผลไม่ให้อาคารได้รับความร้อนมากเกินไปก่อให้เกิดความ  
ล าบากแก่ผู้ใช้อาคาร สภาพแวดล้อมของต าแหน่งที่ตั้ง (Location) และท่ีตั้ง (Site) รายละเอียดด้าน 
สภาพแวดล้อมจัดได้ว่าเป็นตัวแปรส าคัญของโครงการออกแบบ เพราะเป็นสภาพการณ์ท่ีปรากฏอยู่
แล้วและรวมทั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้ออกแบบไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มากนัก ดังนั้น
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สภาพแวดล้อมของท าเลที่ตั้งแต่ละแห่งจึงมีความแตกต่างกัน เช่น ท าเลที่ตั้งมีปัญหามลภาวะจากกลิ่น 
เสียงรบกวน ควัน มลพิษ ต่างๆ เป็นต้น (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2537, หน้า 25) 
  ทั้งนี้สถานที่ตั้งของตัวอาคาร ควรตั้งให้ถูกกับทิศทางลม โดยพิจารณาจากช่วงการ
เรียนของภาคเรียนต่างๆ ว่ามีลมประจ าหรือลมท้องถิ่นพัดผ่านอย่างไร เมื่อหันหน้าอาคารให้ประตู-
หน้าต่าง และช่องลมได้รับลมมากที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็ควรให้สัมพันธ์กับความเฉียงและทิศทางของ
แสงแดดที่เกิดข้ึนอีกด้วย ดังนั้นเมื่อมีเรื่องของทิศทางของแสงแดดก็ต้องค านึงถึงแสงแดยามเช้า – 
บ่าย จะต้องพิจารณาให้ได้ประโยชน์จากทั้งทิศทางลมและแสงแดดร่วมกันมากที่สุด (เมธี  
ปิลันธน์นานนท์, 2528) 
  2.6.1.2 อาคารเรียน  
  อาคารเรียน หมายถึง อาคารที่ใช้ส าหรับใช้ท ากิจกรรมการเรียนการสอนของคณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งภายในอาคารก็จะประกอบไปด้วยห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและส่วนสนับสนุนอื่นๆ เช่น ห้องน้ า ห้องเก็บของ ฯ  
  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานของอาคารเรียนไว้ว่า ส าหรับอาคารเรียนที่มี
ห้องเรียนเกิน 2 ห้องติดต่อกัน ช่องทางเดินภายในอาคารหรือระเบียงทางเดินต้องกว้างไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร หรือมีม้านั่ง ระเบียงต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร หากเป็นชั้นสองของอาคารระเบียง
ต้องมีลูกกรงระเบียงสูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และช่องห่างของลูกตั้งของลูกกรงต้องไม่ต่ ากว่า 15 
เซนติเมตร อาคารเรียนต้องมีฝ้าเพดานใต้หลังคาเว้นแต่เป็นหลังคาดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ระยะความสูงจากพ้ืนเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2531, หน้า 7 อ้างใน
ชญานี อ่ าประชา, 2544)  
  การสร้างอาคารเรียน ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของสังคม สามารถสนอง
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างประหยัด โดยค านึงถึงความ
เพียงพอของอาคารเรียนในอนาคตเป็นหลักและพิจารณาถึงความเหมาะสมความปลอดภัยถูกต้องตาม
สุขลักษณะและมีประสิทธิภาพในการใช้อาคารดังกล่าวได้อย่างดี (ชญานี อ่ าประชา, 2544 อ้างใน 
Sumption & Landes, 1957, p. 302) 
  ข้อควรค านึงถึงการสร้างอาคารเรียน  
  1. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ควรออกแบบโรงเรียนให้มีลักษณะ
ขยายได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพไม่ท าให้โรงเรียนลดความสวยงาม 
  2. หลักสูตรจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นอาคารต้องยืดหยุ่นได้ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงาน จะต้องออกแบบให้สามารถดัดแปลงได้อย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
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  3. ออกแบบให้บริเวณท่ีเป็นห้องโถงและระเบียงสนองประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้  
  4. ควรออกแบบห้องเรียนให้มีความยืดหยุ่น ปรับใช้ได้ตามการเรียนการสอน  
  5. การออกแบบอาคารเรียน ควรค านึงถึงการให้บริการแก่ชุมชนด้วย โดยให้ชุมชนมี
โอกาสร่วมใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
  6. อาคารเรียนควรเป็นที่ดึงดูดความสนใจได้ทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชาย ให้มีความรู้สึกว่า
เป็นสถานที่ท่ีใช้เพ่ือการเรียน การท างาน และเล่นร่วมกันให้มากที่สุด (ชญานี อ่ าประชา อ้างใน Bent 
& Mc Can, 1960, p. 365) 
  ลักษณะสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ ซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่ 
8 ประการ ได้แก่ 
  1. ที่นั่งของนักเรียนห่างพอเหมาะที่จะอ่านอักษรหรือข้อความบนกระดานได้ 
  2. ห้องเรียนมีแสงสว่างและการระบายอากาศ 
  3. มีห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้นักเรียนใช้ค้นคว้า 
  4. ขนาดของโต๊ะ เก้าอ้ี สิ่งของเครื่องใช้พอเหมาะกับตัวผู้เรียน 
  5. ที่นั่งในห้องเรียนมีครบตามจ านวนผู้เรียน 
  6. สภาพอากาศในห้องไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป 
  7. มีบริการถ่ายเอกสาร และการพิมพ์ (สิรินดา วรรธนะวิภาค, 2541, หน้า 42)  
  การออกแบบอาคารเรียนจะต้องค านึงถึงความสะดวกของการใช้ประโยชน์ได้หลายๆ
อย่างในราคาท่ีเหมาะสม สถาปนิกจะต้องพิจารณาและค านึงถึงการก่อสร้างการออกแบบและ
กระบวนการก่อสร้าง ตลอดจนการท าสัญญาและการประกวดราคา และต้องระวังมิให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุ
ก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ า หรือใช้วัสดุอย่างอ่ืนแทน ซึ่งต้องมีการควบคุมผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด รวมถึง
พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างก่อนที่จะมีการประกวดราคา (Thornton, 1977, p. 37 อ้างใน 
ชญานี อ่ าประชา, 2544) นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน รูปร่างอาคารมีลักษณะเรียบและง่าย มีความสัมพันธ์กับขนาดของ
โรงเรียน และทรัพยากรที่น ามาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความแตกต่างของจ านวนนักเรียน 
จ านวนครู จ านวนบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ระดับการศึกษา หลักสูตร และวิธีสอน ระเบียบข้อบังคับ  
(Vickery, 1972, p. 364 อ้างใน ชญานี อ่ าประชา, 2544) 
 จากการศึกษานั้นพบว่าการออกแบบอาคารเรียนที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยของผู้ใช้อาคาร ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างและจ าเป็นต้องส ารวจ ถึงพฤติกรรม
การใช้อาคารของนักศึกษา บุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างอาคารเรียนให้ออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองการใช้งานได้อย่างมากท่ีสุด  
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  2.6.1.3 ภูมิสถาปัตยกรรม 
  นอกจากการมีสถานที่ตั้ง และอาคารที่เหมาะสมต่อการเรียนการศึกษาแล้วนั้น 
สภาพแวดล้อมรอบๆอาคารเรียน ก็ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาและการใช้งานอาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นกัน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบุไว้ว่า อาคารประเภทต่าง ๆ ต้องมี
ที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าส่วนที่ก าหนด ดังนี้ อาคารสาธารณะ ซึ่งไม่ได้ใช้
เป็นพื้นที่พักอาศัยให้มีที่ว่างอยู่ 10% ของพ้ืนที่ แต่ถ้าใช้เป็นที่พักอาศัยด้วย ให้มีพื้นที่ว่าง 30% ของ
พ้ืนที่ โดยพื้นที่ส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบตกแต่งบริเวณเป็นสวนหย่อม เพื่อใช้
ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับผู้ใช้สอยอาคาร จากการศึกษางานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า การลงทุนที่น้อยที่สุดและพ้ืนที่อาคารมีบริเวณมากพอและเป็นอาคารสูงไม่เกินกว่า 4 ชั้น ควร
จะใช้ระบบของ Landscaping เข้ามาช่วยลดอุณหภูมิที่จะเข้ามาสัมผัสผนัง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี
ของ คุณพานา ตัณฑลักษณ์ ที่ว่าต้นไม้สามารถจะบังลมให้พัดอ่อนลงได้และป้องกันอาคารไม่ให้มี
ความร้อนหรือหนาวจัดจนเกินไป ทั้งนี้การปลูกต้นไม้ยังช่วยในการตัดเสียงให้กับอาคาร ลดความเข้ม
ของแสง การปลูกต้นไม้ในบริเวณกว้างจะต้องค านึงถึงว่าเป็นการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาหรือเป็นการ
ปลูกเพ่ือเป็นการประดับตกแต่งอาคาร ควรแยกประเภทออกไปให้ชัดเจนพร้อมทั้งพิจารณาเรื่องการดู
และรักษาให้ประหยัดทั้งด้านแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ชญานี อ่ าประชา, 2544, หน้า 44)  
  การจัดภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณรอบอาคาร เป็นการดูดซับพลังงานแสงแดดไปใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์แสง และร่มเงาท่ีได้จากต้นไม้นั้น อาจกล่าวได้ว่าต้นไม้จ านวนมากๆ รอบๆ 
อาคาร ท าหน้าที่เสมือนเครื่องปรับอากาศให้กับอาคาร โดยที่ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลย และเม่ือ
ออกแบบให้อาคารได้รับความเย็น มีอากาศท่ีถ่ายเทสะดวก ก็ท าให้อาคารน่าอยู่และน่าใช้สอยมากขึ้น 
นอกจากเรื่องของการปลูกต้นไม้แล้ว ยังมีปัจจัยและองค์ประกอบอื่นๆที่มีผลต่อการปรับสภาพอากาศ
ให้แก่อาคาร เช่น แหล่งน้ า รูปทรงพ้ืนดิน และสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มนุษย์สร้างขึ้น  (ธนิต จินดาวณิค, 
2539, หน้า 60 อ้างใน ชญานี อ่ าประชา, 2544)  
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏี ต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
อาคาร ท าให้สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการสร้างอาคารเรียน 
และมีอิทธิพลต่อการออกแบบอาคารให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ยิ่งถ้าเป็นอาคารเรียนของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจะมีการเรียนการสอนที่เฉพาะด้าน ทั้งทางด้านวิชาที่ต้องใช้ทักษะ และวิชา
ภาคปฏิบัติต่างๆ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีก็จะช่วยเอ้ืออ านวยให้กับการเรียนการสอนของ
นักศึกษาและผู้ใช้อาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย  
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 2.6.2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคาร  
  2.6.2.1 ห้องเรียน  
  การออกแบบห้องเรียนที่ดีจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเช่นกัน ทั้งระดับ
การศึกษา ระดับอายุ ของผู้เรียน ผู้ใช้ห้องเรียน ที่ตั้งของห้องเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน ควร
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ควรอยู่ในบริเวณท่ีเงียบ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีเสียงและ
มลภาวะรบกวน พื้นที่ภายในห้องเรียนควรมีขนาดที่มากพอและเหมาะกับจ านวนนักเรียน ข้อค านึง
เกี่ยวกับห้องเรียน เราควรค านึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น  
   2.6.2.1.1 ที่ตั้งของห้องเรียน ควรหันหน้าไปตามทิศทางลมหรือแนวเหนือ-ใต้ 
เพ่ือให้ได้รับแสงสว่างและลมที่เพียงพอ  
   2.6.2.1.2 ขนาดห้องเรียน ควรมีพ้ืนที่ประมาณ 112 ตารางเมตรต่อนักเรียน 
30 คน  
   2.6.2.1.3 ลักษณะของห้องเรียน ควรมีผนังด้านตรงข้ามที่ไม่ขนานกัน เพ่ือ
ส่งผลทางด้านเสียง ควรท าช่องระบายอากาศเหนือหน้าต่าง โดยอาจจะตีเป็นบานเกล็ดไม้ ส่งผลให้มี
แสงธรรมชาติลอดผ่านได้บ้าง ดีกว่าการติดกระจกติดตาย  
   2.6.2.1.4 สีที่ใช้ในห้องเรียน ควรเป็นสีอ่อนและสามารถช่วยสะท้อนแสงได้ 
เช่น สีผนังเป็นสีฟ้าอ่อน หรือสีเขียวอ่อน เพดานเป็นสีขาวหรอสีครีม  
   2.6.2.1.5 ครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ 
ชั้นต่าง ๆ ควรเป็นชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก เพ่ือสะดวกต่อการจัดห้องเรียนที่
เหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบวิชา การเรียนการสอนได้ (ชญานี อ่ าประชา อ้างใน 
สุชาดา ศิริวิโรจน,์ 2518, หน้า 139)  
  ในการจัดห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอน ทั่วไปแล้วจะค านึงถึงระยะการออกแบบ
ทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
   1. ระยะใกล้ชิด (Intimate Distance) คือ บริเวณที่เป็นที่นั่งส่วนตัวของ
นักเรียนแต่ละคน โดยจะมีสิ่งรอบๆ ตัวมีระยะใกล้ชิดกันมากท่ีสุดไม่ต่ ากว่า 0-6 นิ้ว ระยะห่างของแต่
ละคนไม่ควรเกิน 6-18 นิ้ว ไม่ควรให้คับแคบจนเกินไป เพราะจะท าให้ไม่รู้สึกคล่องตัวในการท างาน 
   2. ระยะบุคคล (Personal Distance) คือ ระยะรายบุคคล โดยมีความสัมพันธ์
ต่อกันได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ระยะที่ใกล้ชิดที่สุดไม่ต่ ากว่า 1 ½ - 2 ½ ฟุต และระยะที่ไกลที่สุดไม่
เกิน 2 ½ - 4 ฟุต ถ้าเกินกว่านี้ไม่นับว่าเป็นระยะบุคคล  
   3. ระยะสังคม (Social Distance) เป็นระยะที่ใช้ในการจัดระบบธุรกิจใน
ส านักงานต่างๆ โดยเน้นความสะดวกในการติดต่อสื่อสารท าธุรกิจ มีระยะที่ใกล้ชิดที่สุดไม่ต่ ากว่า 4-7 
ฟุต และไกลที่สุด 7-12 ฟุต หรือมากกว่านั้นได้  
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   4. ระยะชุมชน (Public Distance) การจัดระยะในงานออกแบบทั่วไป ต้อง
ค านึงถึงลักษณะของงาน สถานที่จัดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ระยะห่างทั่วไปจะจัดให้ใกล้สุดไม่ต่ ากว่า 
12-25 ฟุต และไกลสุดไม่ควรเกิน 25 ฟุต หรือน้อยกว่านั้น (ชญานี อ่ าประชา, 2544, หน้า 65)  
  คณะกรรมการประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี 2510-2514 ของส านักงาน
สภาการศึกษาแห่งชาติ ปี 2515 ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการใช้พ้ืนที่ห้องบรรยายของไทยไว้
เท่ากับ  2 ตารางเมตรต่อคน  
  คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอเกณฑ์ในการ
ใช้ห้องเรียนในระดับอุดมศึกษา ไว้ดังนี้ 
  ห้องเรียนที่มีพ้ืนที่ 200 – 300 ตารางเมตร  ควรใช้พ้ืนที่ 1 ตารางเมตรต่อคน  
  ห้องเรียนที่มีพ้ืนที่ 110 – 200 ตารางเมตร  ควรใช้พ้ืนที่ 1 ตารางเมตรต่อคน  
  ห้องเรียนที่มีพ้ืนที่ 65 – 110 ตารางเมตร ควรใช้พ้ืนที่ 1 ตารางเมตรต่อคน 
  ห้องเรียนที่มีพ้ืนที่ 38 –   65 ตารางเมตร  ควรใช้พ้ืนที่ 1.3 ตารางเมตรต่อคน 
  ห้องเรียนที่มีพ้ืนที่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร ควรใช้พ้ืนที่ 1.5 ตารางเมตร ต่อคน  
  ปัญจพงศ์  นาคะบุตร (อ้างใน Matsler, 1966) ได้ก าหนดค่าพ้ืนที่ของห้องเรียน โดย
ก าหนดจากลักษณะของห้องขนาดใหญ่และพ้ืนที่ใช้สอยต่อคน 
  ห้องเรียนจุ 110 – 200 คน พ้ืนที่ต่อคนเท่ากับ  0.8 – 0.9 ตารางเมตรต่อคน 
  ห้องเรียนจุ 65 – 110 คน พ้ืนที่ต่อคนเท่ากับ  1.1 – 1.3 ตารางเมตรต่อคน 
  ห้องเรียนจุ  35 -  65  คน พื้นที่ต่อคนเท่ากับ  1.2 – 1.3 ตารางเมตรต่อคน  
  ห้องเรียนจุไม่เกิน 10 - 35 คน พื้นที่ต่อคนเท่ากับ  1.3 – 2.0 ตารางเมตรต่อคน 
  สุทธิดา อาขวานนท์ (อ้างใน Sleeper, 1964, pp. 78-79) ได้เสนอขนาดพ้ืนที่ของ
ด้านการเรียนการสอนไว้ดังนี้  
  ห้องเรียนทั่วไป ให้มีพ้ืนที่ 3.5 ตารางเมตรต่อนักเรียนหนึ่งคน 
  รายงานการวิจัยของสถาบันพระบรมราชชนก (2540, หน้า 13-16 อ้างใน ชญานี 
อ่ าประชา, 2544) อธิบายเกี่ยวกับมาฐานของห้องเรียนหรืออาคารสถานที่นั้นขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน 
เช่น ขนาดร่างกายของผู้เรียน หลักสูตร ระดับการศึกษา เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นจึงควรเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานจะมีความแตกต่างกัน 
เช่น เกณฑ์มาตรฐานในการใช้ห้อบรรยายในระดับอุดมศึกษาของไทยไว้เท่ากับ 2 ตารางเมตร ต่อ
นักศึกษา 1 คน ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานขนาดห้องเรียนของวิทยาลัยครูควรมีพ้ืนที่ 1.45 ตารางเมตร 
ต่อนักศึกษา 1 คน และส าหรับเกณฑ์มาตรฐานขนาดห้องเรียนของ ทบวงมหาวิทยาลัย (2525, หน้า 
4) ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับพ้ืนที่ห้องไว้ดังนี้  
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  ห้องบรรยายขนาดความจุ 25 คน พ้ืนที่ 1.5 ตารางเมตรต่อนักศึกษา 1 คน 
  ห้องบรรยายขนาดความจุ 50 คน พ้ืนที่ 1.3 ตารางเมตรต่อนักศึกษา 1 คน 
  หอ้งบรรยายขนาดความจุ 100 คน พ้ืนที่ 1.0 ตารางเมตรต่อนักศึกษา 1 คน 
  ห้องบรรยายขนาดความจุ 200 คน พ้ืนที่ 0.9 ตารางเมตรต่อนักศึกษา 1 คน 
  ห้องบรรยายขนาดความจุ 300 คน พ้ืนที่ 0.9 ตารางเมตรต่อนักศึกษา 1 คน 
  ห้องสัมมนาหรือห้องบรรยายขนาดความจุ 30 คนพ้ืนที่ 1.8 ตารางเมตรต่อนักศึกษา 1 
คน 
  การพิจารณาก าหนดขนาดพ้ืนที่ห้องเรียน ควรค านึงถึงหลักการ ดังนี้  
   1. ระดับการศึกษาซึ่งต้องใช้พื้นที่ต่างกัน 
   2. กิจกรรมที่จัดให้มีข้ึนภายในห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมในแต่ละประเภทต้องการ
เนื้อท่ีมากน้อยแตกต่างกัน 
   3. จ านวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องเรียนมีจ านวนมากน้อยเพียงใด (ปริญญา  
อังศุสิงห์, 2521) 
  สุทธิดา อาขวานนท์ (2545) ห้องเรียนระดับมหาวิทยาลัยควรมีพ้ืนที่ต่อนักศึกษาหนึ่ง
คน เท่ากับ 20 ตารางฟุต ห้องเรียนขนาด 450 ถึง 600 ฟุต ควรบรรจุนักศึกษาได้ 24 ถึง 30 คน ห้อง
บรรยายควรมีพ้ืนที่ 100 ตารางฟุต ส าหรับนักศึกษาประมาณ 30 คน และห้องวิทยาศาสตร์ควรมี
ขนาดเท่ากับบรรยายทั่วไปคือ 12 ตารางฟุตต่อนักศึกษาหนึ่งคน  
  พงษ์ทอง ค าเลิศ (2552, หน้า 36) ได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานของห้องเรียนบรรยาย
และห้องปฏิบัติการโดยมีการจ าแนกพ้ืนที่ใช้สอยและประเภทของอาคาร ดังนี้ 
   1. ห้องเรียน  
    1.1 ห้องเรียนขนาดต่าง ๆ 
    1.2 ห้องบริการห้องเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องฉายภาพยนตร์ 
   2. ห้องปฏิบัติการ 
    2.1 ห้องปฏิบัติการทั่วไป พร้อมส่วนบริการ 
    2.2 ห้องปฏิบัติการพิเศษ พร้อมส่วนบริการ 
    2.3 ห้องปฏิบัติการเฉพาะตัว 
    2.4 ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ เช่น ห้องวิจัย 
  ในงานวิจัยดังกล่าวพบว่าได้มีการปรับขนาดพ้ืนที่ห้องให้เหมาะสมโดยมีที่มาจากการ
ส ารวจห้องเรียนที่มีนักเรียน 105 ห้อง คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนห้องเรียนที่มีอยู่ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าพ้ืนที่ภายในห้องเรียนแต่ละห้องจะก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ว่างหน้าชั้นเรียน 
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1 – 25 ที่นั่ง      37.5        -  -           0  

26 – 50 ที่นั่ง      55         19.7          4.2           19 

51 – 75 ที่นั่ง     82.5         25.6          3.8           40 

76 – 100 ที่นั่ง     100         36.1          5.6  41 

101 -200 ที่นั่ง     200         54.7          30.4   5 

ใหญ่กว่า 200 ที่นั่ง      *           *                *                   * 

ขนาดห้องเรียน         
พ้ืนที่ห้องตามความจุเกณฑ์ 

ของทบวงมหาวิทยาลัย 

(ตร.ม.)   X    S.D     N 

พ้ืนที่ว่างหน้าและหลังห้อง         

และส่วนด้านหลังห้องจะใช้ส าหรับการบรรยายและท ากิจกรรม รวมถึงใช้ส าหรับเป็นช่องการเดิน   
เข้า – ออก ห้องเรียนประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ห้อง ดังรายละเอียดตามตารางนี้  
 
ตารางที่ 2.4: ผลการส ารวจห้องเรียนจ านวน 105 ห้อง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
  
     
     
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนขนาดใหญ่ส่วนมากมัดจัดวางเก้าอ้ีไว้คงที่แน่นอนแล้ว 
 
ที่มา:  พงศ์ทอง ค าเลิศ.  (2552).  การพัฒนารูปแบบผังอาคารเรียนโดยหลักการใช้พ้ืนที่ร่วม ส าหรับ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ย่านมัทรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 
  การจัดห้องเรียน  
  โดยปกติแล้วเราสามารถจัดห้องเรียนได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวิชาเรียน และ
รูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น เราจะเห็นได้ว่าห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาได้ก็จะมี
ความคล้ายกันในรูปแบบการจัด แบบที่มีกระดานส าหรับเขียนอยู่บริเวณด้านหน้าห้อง และเป็นพ้ืนที่
ส าหรับโต๊ะและเก้าอ้ีในการเรียน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ก็คงจะเป็นรูปแบบมาตรฐานที่ใช้กันแทบจะทุก
สถาบันการศึกษาเลยก็ว่าได้  
  รูปแบบการจัดห้องเรียนในลักษณะต่างๆ 
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ภาพที่ 2.66: แสดงรูปลักษณะของห้องเรียนที่มีผลต่อการสร้างและการจัดรูปแบบห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ที่มา:  สุทธิดา อาขวานนท์.  (2545).  แนวความคิดการออกแบบอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรม 
 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระ
 จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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  จากการศึกษาดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่าห้องเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพควรมีขนาด
ห้องท่ีเหมาะสมต่อจ านวนผู้เรียน เพ่ือความสะดวกในการเรียนและการรับฟังการบรรยายของผู้สอน 
ทั้งนี้การออกแบบห้องเรียนในแต่ละสถานที่ต้องค านึงถึงจ านวนของผู้ใช้ห้องเป็นหลัก รวมถึงปัจจัย
อ่ืนๆอีก เช่น สภาพอากาศ การระบายอากาศ เสียง แสงสว่าง เป็นต้น ห้องเรียนที่ดีจะต้องเป็นห้องที่
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือผู้ที่ใช้ห้องนั้น เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ไม่แออัด หรือมีบรรยากาศท่ี
ไม่ถ่ายเทท าให้เสียสมาธิได้ โดยจากการศึกษาเรื่องรูปแบบลักษณะห้องนั้นพบว่าเราสามารถจัด
ห้องเรียนได้หลายรูปแบบ  
  แต่ลักษณะของห้องเรียนที่เหมาะสมจะเป็นรูปแบบห้องเรียนทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าและสี
เหลี่ยมจัตุรัส เนื่องจากมีข้อดีในเรื่องของการจัดโต๊ะ เก้าอ้ีและอุปกรณ์ในการเรียนได้ค่อนข้าง
หลากหลาย ห้องไม่มีซอกมุม และการก่อสร้างท าได้ง่ายประหยัดงบประมาณและเวลา.  
  2.6.2.2 ห้องปฏิบัติการ  
   สุทธิดา อาขวานนท์ (อ้างใน Neufert, 1970, p. 139) ได้อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของ
ห้องปฏิบัติการ ในการท างานเขียนแบบจะประกอบไปด้วยกระดานเขียนแบบ โต๊ะวางเอกสาร เก้าอ้ี
เขียนแบบ โดยทั่วไปแล้วโต๊ะเขียนแบบจะเหมาะกับการใช้งานของกระดาษ A1 และในห้องเขียนแบบ
ที่ดีควรจะมีแสงสว่างเพียงพอ ทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ นอกจากนี้ควรมีส่วนสนับสนุน
เพ่ิมข้ึนด้วยเนื่องจากในอนาคตคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทในงานเขียนแบบมากข้ึน อาจ
จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่รองรับส าหรับส่วนนั้นด้วย 
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ภาพที่ 2.67: แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการ  
 
 
 
 
       
    
         ขนาดของกระดานเขียนแบบ       โต๊ะเขียนแบบ 
 
 
 
 
 
 
     ตู้เก็บแบบ                   ชั้นเก็บแบบ 
 
ที่มา:  Neufert, E.  (1970).  Architects’ data. edited and rev. by Rudolf Herz.  London:  
 Cros by Lockeood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 

ภาพที่ 2.68: แสดงขนาดของมาตรฐานไซส์กระดาษและพ้ืนที่เขียนแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่.  (ม.ป.ป.).  ขนาดมาตรฐานของกระดาษ.  สืบค้นจาก 
 http://www.eduktc.com/main.php?inc=chap&chid=853. 
 
ภาพที่ 2.69: แสดงขนาดของมาตรฐานไซส์กระดาษส าหรับเขียนแบบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่.  (ม.ป.ป.).  ขนาดมาตรฐานของกระดาษ.  สืบค้นจาก 
 http://www.eduktc.com/main.php?inc=chap&chid=853. 
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  อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการส าหรับเขียนแบบโดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วย โต๊ะ
เขียน  แบบ / โต๊ะดราฟ เก้าอ้ีเขียนแบบ นอกจากนั้นจะเป็นอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ เช่น โต๊ะ ชั้นวาง
ของ เป็นต้น พ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นส่วนเขียนแบบมักจะใช้พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับขนาดของ
กระดาษในการเขียน ทั้งนี้ผู้เรียนอาจจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์การเรียนอื่นๆอีก จึงต้องการพ้ืนที่ส าหรับ
วางของเหล่านั้นเสริมเข้ามาด้วย   
 
ภาพที่ 2.70: รูปแบบของโต๊ะ และเก้าอ้ีส าหรับการเขียนแบบ 
 
 
  
 
 
 
 
 
   โต๊ะเขียนแบบ     เก้าอ้ีเขียนแบบ 
 
ที่มา:  โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่.  (ม.ป.ป.).  ขนาดมาตรฐานของกระดาษ.  สืบค้นจาก 
 http://www.eduktc.com/main.php?inc=chap&chid=853. 
 
  2.6.2.3 พ้ืนที่ส่วนของอาจารย์ผู้สอน  
  กาญจนา ตัณสุวรรณรัตน์ (2536, หน้า 50) ได้กล่าวไว้ว่า ห้องพักครู ห้องพักอาจารย์ 
หมายถึง บริเวณนอกห้องเรียนที่ครูใช้พักผ่อน เตรียมการสอน พบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน พื้นท่ีส่วน
ที่เป็นห้องพักอาจารย์ สามารถออกแบบได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้ 
ห้องพักอาจารย์โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสถานที่ที่ใช้ส าหรับให้อาจารย์ได้เตรียมการเรียนการสอน 
หรือมีไว้ประชุม ทั้งนี้ยังเป็นสถานที่ท่ีเก็บรวบรวมอุปกรณ์การเรียนการสอนของอาจารย์ไว้อีกด้วย 
ห้องพักอาจารย์ควรจัดอยู่ในสถานที่ที่อาจารย์และนักเรียนสามารถเข้าออกได้สะดวก ควรมีห้อง
ประชุมเล็กๆ ส าหรับเป็นห้องให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน หรือผู้ปกครอง ควรจัดให้เป็นสัดส่วน แบ่งเป็น
ส่วนท างาน ส่วนประชุม และส่วนจัดเก็บอุปกรณ์ ให้ชัดเจน   
  ห้องพักอาจารย์ ควรมีส่วนห้องครัวเล็กๆ หรือเป็นมุมเครื่องดื่ม ไว้รองรับส าหรับให้
อาจารย์ได้พักผ่อนสังสรรค์ หรือสามารถดื่มเครื่องดื่ม ขนมขบเค้ียวได้ เนื่องจากการเรียนการสอน
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บางครั้งด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องอาจท าให้อาจารย์เหนื่อยล้าได้ จึงควรมีพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน
สังสรรค์นอกเหนือเวลางาน ควรท าเป็นพื้นที่ที่แยกสัดส่วนออกมาเพ่ือไม่ให้รบกวนกับส่วนท างาน 
ห้องพักอาจารย์ควรตกแต่งให้มีบรรยากาศที่อบอุ่น ดูสบายตา มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีการระบาย
อากาศท่ีดี  
  ห้องพักอาจารย์สามารถออกแบบได้หลายอย่าง อาจจะออกแบบท าให้เป็นศูนย์กลาง
การท างานของอาจารย์ โดยมีโต๊ะส่วนตัวให้แก่อาจารย์แต่ละคน โดยให้บริเวณท างานนี้อยู่ใกล้กับห้อง
ที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน หรืออีกรูปแบบหนึ่ง อาจจัดโต๊ะส่วนตัวของอาจารย์และ
บริเวณท างานไว้ตามอาคารหรือจ าแนกเป็นกลุ่มตามสายวิชา ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามห้องพักอาจารย์ควร
อยู่ในจุดที่นักเรียนและอาจารย์เดินเข้าออกได้สะดวก ควรจัดให้มีห้องเล็กๆ เป็นสัดส่วนบ้าง เพื่อใช้
ส าหรับปรึกษาพูดคุยระหว่างนักเรียนหรือผู้ปกครอง  
  2.6.2.4 พ้ืนที่ส่วนสนับสนุน 
  พ้ืนที่ส่วนสนับสนุน คือ พื้นที่ที่เป็นส่วนกลางของอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานร่วมกัน ใน
งานวิจัยชิ้นนี้จะกล่าวถึงพ้ืนที่ส่วนสนับสนุนต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ห้องน้ า – ห้องส้วม 
   2. ลิฟต์  
   3. บันได – บันไดหนีไฟ 
   4. พ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรม 
   5. พ้ืนที่พักผ่อน 
   6. ห้องเก็บของ   
  2.6.2.5 แสงสว่าง  
  แสงสว่างเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เป็นอย่างมาก กับการเรียนก็
เช่นกันเราจ าเป็นที่จะต้องใช้แสงสว่างในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
โดยทั่วไปแล้วแสงสว่างจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แสงสว่างจากธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ 
   2.6.2.5.1 แสงสว่างจากธรรมชาติ (Natural Light) 
   แสงสว่างจากธรรมชาติเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ แสงที่ดีที่สุดคือแสงสว่างที่
ได้รับจากธรรมชาติคือแสงที่มีต้นก าเนิดมาจากดวงอาทิตย์นั่นเอง แสงธรรมชาติที่ช่วยในการมองเห็น 
แสงที่ส่องเข้าไปในอาคารซึ่งเรียกว่า Effective Depth ของห้องจะเท่ากับประมาณ 2 – 2.5 เท่าของ
ความสูงจากพ้ืนถึงส่วนบนสุดของหน้าต่าง ซึ่งหมายความว่าพ้ืนที่ที่ลึกเข้ามาจากริมอาคารเป็นระยะ
ประมาณ 5.10 – 6.40 เมตร จะได้แสงสว่างที่ช่วยในการมองเห็นได้ แสงสว่างจากธรรมชาติเป็นแสง
โดยตรง Direct Light) ดังนั้นการออกแบบส่วนป้องกันแสงแดดภายนอกอาคาร จะเป็นการประหยัด
พลังงานในด้านการปรับอากาศและควบคุมความชื้นของอาคารได้ (สุทธิดา อาขวานนท์, 2545) 
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   ห้องเรียนหรือห้องบรรยายควรได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติให้มากที่สุด แต่ถ้า
แสงธรรมชาติสว่างไม่เพียงพอ ก็จ าเป็นต้องใช้แสงไฟฟ้าเข้ามาช่วย ซึ่งแสงสว่างนั้นๆ จะต้องมีความ
เหมาะสมพอดีต่อสายตามนุษย์ด้วย เพราะถ้าหากแสงสว่างที่มากเกิดไป ท าให้เกิดแสงสะท้อนกระทบ
ดวงตามากเกินก็จะท าให้เป็นอันตรายได้ หรือแสงสว่างที่น้อยเกินไปท าให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนก็จะ
เกิดความไม่สะดวกต่อการมองเห็นได้เช่นกัน  
   2.6.2.5.2 แสงประดิษฐ์ (Artificial Light) 
แสงประดิษฐ์เป็นแสงที่ช่วยเสริมจากแสงธรรมชาติ ในกรณีที่แสงธรรมชาติสว่างไม่เพียงพอ ผู้ใช้
อาคารส่วนใหญ่มักจะเคยชินกับแสงธรรมชาติ ด้วยสาเหตุที่ว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อมนุษย์ 
มนุษย์จึงสามารถปรับตัวเข้ากับระดับแสงสว่างที่เป็นอยู่จนเคยชิน ดังนั้น ควรมีการปรับแสงสว่าง
ภายในอาคารให้จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความสมดุลของแสงสว่างภายในบริเวณๆ หนึ่ง  
การติดตั้งแสงสว่างควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ  
    - ในบริเวณกว้างใหญ่ ความสว่างโดยรอบจะต้องมีความสว่างไม่ต่ ากว่า 
1 ใน 3 ของความสว่างที่จุดท างานซึ่งต้องใช้สายตา 
    - บริเวณท่ีอยู่ใกล้หรืออยู่ติดกับจุดท างาน ไม่ควรมีความสว่างเกิน 3 เท่า
ของบริเวณหรือจุดที่ท างาน 
    - บริเวณใด ๆ ที่มองเห็นได้ ไม่ควรมีความสว่างเกินกว่า 5 เท่าของความ
สว่างของจุดที่ท างาน (สุทธิดา อาขวานนท์, 2545, หน้า 26)  
   ความสว่างของแสงเกิดจากเทียนมาตรฐาน 1 เล่ม ตกกระทบถึงพ้ืนผิวที่อยู่ห่าง
จากเทียนมาตรฐาน 1 เมตร ความสว่างจุดนั้นเท่ากับ 1 ลักซ์ (Lux) หรือเท่ากับ 1 ลูเมน ต่อตาราง
เมตร หรือเท่ากับ 0.929 ฟุตแรงเทียน  
   ระดับความสว่างหรือความเข้มของแสงเพ่ือให้มองเห็นได้ชัดนั้น ขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของงานด้วย การเขียนด้วยหมึกด าต้องการความสว่างเพียง 15 ลักซ์ ก็เห็นได้ชัด แต่ถ้าเขียน
ด้วยดินสอจะต้องใช้ความสว่าง 678 ลักซ์ การอ่านกระดาษที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยต้องการความสว่าง
เพียง 1 ลักซ์ แต่การอ่านส าเนาแผ่นที่ 5 ต้องการความสว่างถึง 1,432 ลักซ์ ความแตกต่างในเรื่อง
ความเข้มของแสงจึงขึ้นอยู่กับความชัดของตัวพิมพ์ และการตัดกันระหว่างสีหมึกพิมพ์กับกระดาษสี
ขาว (ชญานี อ่ าประชา, 2544, หน้า 69 -70)  
   ชญานี อ่ าประชา (2544 อ้างใน ปริญญา อังศุสิงห์, 2521, หน้า 70) ได้แนะน า
ความเข้มของแสงในบริเวณที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.3: แสดงความเข้มของแสงบริเวณท่ีใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ (มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา) 
 

บริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรม ความเข้มของแสงเป็นฟุตแรงเทียน 

ห้องเรียนศิลป์ 
ห้องเขียนแบบ 
ห้องเย็บจักร 

ห้องปฏิบัติการครัว 
บริเวณรีดผ้า 
ห้องเรียนปกติ 

ห้องปฏิบัติการ – ทดลอง 
ห้องดนตรี 

ห้องพิมพ์ดีด 
ทางเดินและบันได 
ห้องอ่านหนังสือ 
ห้องปฐมพยาบาล 

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ า ส้วม 
บริเวณเล่นแบดมินตัน 

บริเวณเล่นบาสเกตบอล 
บริเวณเล่นวอลเลย์บอล 

ห้องสมุด 
ส านักงานธุรการ 

ห้องเก็บของ 
สระว่ายน้ า 

โรงภาพยนตร์ 

70 
100 
150 
50 
50 

30 – 70 
100 

30 – 70 
70 
20 
30 

50 - 100 
20 

10 – 30 
20 – 50 
10 – 20 
30 – 70 
30 – 150 
1 – 10 

10 
5 

 
ที่มา:  ปริญญา อังสุสิงค์.  (2521).  การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: 
 มหาวิทยาลัย ศรีครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
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ตารางที่ 2.4: แสดงค่ามาตรฐานระดับความสว่างส าหรับกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐาน IES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*LUX คือหน่วยวัดค่าแสง 
 
ที่มา:  ปริญญา อังสุสิงค์.  (2521).  การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: 
 มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
 
  การจัดความเหมาะสมแสงสว่างในห้องเรียน ควรให้ห้องเรียนหรืออาคารทุกอาคารใช้
แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะการวางตัวอาคารให้ได้รับแสงเหนือ เพราะแสงเหนือ
เป็นแสงที่สม่ าเสมอและสบายตาที่สุด ส าหรับในกรณีที่จ าเป็นต้องให้อาคารเรียนรับแสงจากทางทิศใต้ 
ก็ควรมีบานเกร็ดหรือม่านส าหรับกรองแสงช่วยบางส่วนของผนังทิศ เพราะแสงสว่างในอาคารไม่ใช่แต่
เพียงมีปริมาณแสงสว่างมากขึ้นเท่านั้น แต่แสงที่มีปริมาณการส่องสว่างที่เพียงพอ และปราศจากการ
สะท้อนเข้าตา และเป็นแสงที่จากจุดก าเนิดแสงถูกทิศทางกับกิจกรรมนั้น ๆ การให้แสงสว่างไม่

ประเภทของอาคารและกิจกรรม 
ค่ามาตรฐานระดับค่าความสว่าง (LUX) 

   ต่ าสุด      พอดี                สูงสุด 

ส านักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ 

  ห้องท างานทั่วไป 

  ห้องประชุม 

 โรงเรียน ห้องเรียนทั่วไป 

  ห้องเขียนแบบ 

  ห้องศิลปะ 

  โรงฝึกงาน  

 

   300      500       750 

   300      500       750 

   300      500       750 

 
   300      500       750 

   500      750      1000 

   300      500       750 

   300      500       750 

 
 ห้องสมุด ชั้นวางหนังสือ 

  โต๊ะอ่านหนังสือ 

  เคาน์เตอร์ยืมหนังสือ 

 

พ้ืนที่ทั่วไป ทางเดิน 

  บันได หรือ ลิฟต์  

 
  

 

   150      200       300 

   300      500       750 

   200      300       500 

    50      100       150 

   100      150       200 
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เพียงแต่ขึ้นอยู่กับประมาณของช่องเปิดหรือบานหน้าต่างเท่านั้น ยังขึ้นอยู่กับการตกแต่งและการใช้สี
ภายในห้อง ดังนั้นการใช้สีหรือการออกแบบภายในอาคาร หรือห้องเรียน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ
และจ าเป็นต้องถูกออกแบบไปพร้อมๆกันด้วย   
  การให้แสงสว่างเข้าด้านเดียวตลอดจะท าให้เกิดความไม่สบาย แสงที่ส่องมาทางด้าน
อ่ืนจะช่วยลดปริมาณของแสงที่สะท้อนเข้าตา เพราะแสงจะกระจายกับผนังข้างเคียงหน้าต่าง ดังนั้น
จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากแสงเข้ามาทางด้านข้างเคียงด้วยแทนด้านตรงข้ามอย่างเดียว ห้องเรียนที่มี
ลักษณะเป็นห้องสีเหลี่ยมวางติดต่อกันยาวตลอดแนวแล้วให้แสงสว่างเข้าเพียงด้านหน้าต่างและประตู
เท่านั้น นับว่าเป็นลักษณะการจัดแสงสว่างเมื่อเทียบกับห้องเรียนที่มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม หรือ
สี่เหลี่ยมที่วางทแยงให้แสงเข้ามาได้ 3 ทิศทาง และโดยทั่วไปแล้วช่องแสงไม่ควรน้อยกว่า 20 % ของ
พ้ืนที่ห้อง ในกรณีให้ได้รับแสงจากธรรมชาติและในกรณีท่ีห้องมีพ้ืนที่มาก ๆ เช่น โรงฝึกงาน ควรเปิด
ช่องรับแสงจากหลังคา (Roof Lighting) ด้วย (ณัฐชัย จันทรศิริ, 2535, หน้า 41 – 42)  
  จากการศึกษาเกี่ยวกับ แสงสว่าง ที่มีผลต่อการใช้ห้องเรียนหรืออาคารเรียน พบว่า
แสงสว่าง มี 2 ประเภท คือแสงสว่างจากธรรมชาติ และแสงประดิษฐ์ ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้มีผลและเป็นปัจจัย
ที่จ าเป็นต่อการใช้ห้องและอาคารเรียน หากเมื่อแสงสว่างจากธรรมชาติที่ต้องการใช้ไม่เพียงพอ ก็
จ าเป็นต้องใช้แสงประดิษฐ์จากหลอดไฟ  โคมไฟ ต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มให้เกิดความสว่างและปรับ
สมดุลของแสงภายในห้องหรืออาคารเรียน เพ่ือท าให้การมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากเรื่องของ
แสงสว่างที่มีบทบาทและความจ าเป็นกับการใช้อาคารเรียนแล้ว เรื่องของสีและการออกแบบตกแต่ง
ภายในห้องเรียน หรืออาคารก็มีผลต่อการใช้งานเช่นกัน  
  2.6.2.6 ส ี 
  สีมีความส าคัญและส่งผลทางจิตใจต่อมนุษย์ การเลือกใช้สีกับสิ่งใดก็ตามจะมี
ความหมายเสมอ สีบนโลกนี้มีมากมายหลายเฉดสีด้วยกัน ซึ่งแต่ละสีนั้นก็จะมีความหมายและให้
อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกันออกไป ซึ่งสีมีพลังที่จะกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ ความรู้สึกของ
มนุษย์ได้ นักออกแบบจึงมักใช้สีเข้ามาใช้ในการออกแบบเพ่ือต้องการเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้ใช้ ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วสีมักถูกแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือสีที่เป็นวรรณะร้อน จะให้ความรู้สึกตื่นเต้น 
เร้าใจ และสีที่จัดเป็นวรรณะเย็นจะให้ความรู้สึก สดชื่น ผ่อนคลาย  
  การน าสีมาใช้กับอาคาร ไม่ว่าจะใช้ในกิจกรรมใดก็ตาม ยังต้องค านึงถึงความจริงใน
การใช้งานอีกด้วย เพราะเมื่อเราน าสีเข้ามาใช้ มักจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเป็นตัวเสริม เช่น แสงไฟ แสง
ธรรมชาติ สีที่น ามาใช้ควรเลือกใช้ให้เกิดความเหมาะสม และความสวยงามมากที่สุด  
  นักจิตวิทยาได้ท าการค้นคว้าเรื่องสีที่ท าให้มนุษย์เกิดอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งมีผลต่อ
ความเป็นอยู่และพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งเป็นจิตวิทยาของสี ( Psychology of Color) 
สามารถแบ่งได้ดังนี้  
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   1. สีอุ่น  เป็นสีที่ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ได้แก่ สีเหลือง เหลืองส้ม ส้ม แดง
ส้ม แดงม่วง แดง ให้ความรู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวา ท าให้การเต้นของหัวใจเต้นถี่ข้ึนและความดันโลหิตสูง 
   2. สีเย็น  เป็นสีที่ให้ความรู้สึกเย็น ได้แก่ สีเขียว เหลืองเขียว น้ าเงิน น้ าเงิน
เขียว ให้ความรู้สึกสงบนิ่ง มีสมาธิ หัวใจเต้นช้า เห็นวัสดุอยู่ไกลกว่าความเป็นจริง 
   3. สีอ่อน  เป็นสีที่สะท้อนความร้อนได้ดี ช่วยให้สว่างมากขึ้น ท าให้รู้สึกเบา
สบาย และเห็นวัตถุไกลกว่าความเป็นจริง ถ้าน าสีอ่อนไปใช่จะท าให้รู้สึกกว้างขึ้น และปลอดโปร่งมาก
ขึ้น 
   4. สีแก่  เป็นสีที่ให้ความรู้สึกมืด ดูดความร้อน ท าให้หดหู่  วัตถุหนักและมี
ระยะที่ใกล้เข้ามากกว่าความจริง ถ้าท าสีแก่ไปใช้ในที่กว้าง ๆ จะท าให้รู้สึกทึบ และแคบ (สุทธิดา  
อาขวานนท์, 2545, หน้า 39)  
  การใช้สีทาห้องต้องค านึงถึงสีเย็น สีร้อน ว่าชนิดใดเหมาะสมที่จะทาบริเวณใด ใน
ห้องเรียน อาคารเรียนมักนิยมใช้สีที่สบายตา ผ่อนคลาย  เช่น สีเขียวอ่อน สีฟ้าอ่อน สีน้ าตาลอ่อน 
สีเบจ เป็นต้น ส่วนบริเวณเพดานของห้องนิยมใช้สีขาว เพ่ือเป็นการสะท้อนแสงของสีภายในห้องท าให้
ห้องดูกว้างขวางขึ้น การเลือกใช้สีและวัสดุที่สะท้อนแสงภายในห้องหรืออาคารเรียนนั้นควรพิจารณา
ตามความเหมาะสม (เมธี ปิลันธนานนท์, 2528, หน้า 78)  
  กาญจนา ตัณสุวรรณรัตน์ (2536, หน้า 60) อ้างใน ทฤษฏีของ Faber Birren 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสี ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องสีส าหรับห้องเรียน เพ่ือหาเกณฑ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้สี 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาของเขาไว้ว่า การทาสีภายใน ควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้  
   1. ไม่ควรใช้สีแก่จัดหรือเข้มจัดทาภายในห้องเรียน เพราะท าให้อึดอัด ร าคาญ 
และรบกวนสายตาอย่างมาก โดยเฉพาะห้องเรียนที่ต้องใช่สมาธิในการเรียนหรือท างานสูง  
   2. สีที่ตัดกันมาก จะให้แสงที่ไม่เหมาะสมกับสภาพที่ต้องการ เพราะสีแต่ละสี
สะท้อนแสงไม่เท่ากัน และจะท าให้สายตาท างานหนักอีกด้วย 
   3 .สีของเฟอร์นิเจอร์ ถ้าสีนั้นสะท้อนแสงมากก็จะรบกวนประสาทตาของเด็ก 
และยังลดประสิทธิภาพในการมองเห็นลงไปอีกด้วย  
   4. เพดานควรทาด้วยสรขาวหรือสีนวล เพ่ือช่วยให้ห้องสว่างโดยช่วยให้สะท้อน
แสงลงมาได้ 
   5. วงกบประตู หน้าต่าง ควรทาด้วยสีเทาระดับกลาง หรือสีเทาอ่อน  
   6. ระเบียงควรทางด้วยสีเทา และผนังส่วนระเบียงควรทาด้วยสีเหลืองจะช่วย
ให้สว่างข้ึน 
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   7. ถ้าผนังด้านในด้านหนึ่งมีหน้าต่างๆ ไม่ควรทาด้วยสีสดใส เพราะจะท าให้แสง
จ้ามากขึ้น  
  ถ้าแสงอาทิตย์ตกกระทบกับผนังด้านนั้น ควรทาด้วยสีเข้มปานกลาง เพื่อขับแสงจ้าให้
ได้มากท่ีสุด  
   1. ส าหรับผู้ที่ชอบห้องเรียนสีเดียวกันหมด อาจจะใช้หลักที่ว่า ห้องที่ต้องใช้
สายตา ใช้สมาธิ ควรใช้สีโทนเย็นและสีอ่อน เช่น สีเขียวอ่อน สีน้ าทะเล สีเทาอ่อน ส่วนห้องท่ีเน้น
กิจกรรมและจุดสนใจควรใช้สีอุ่น สดใสได้ เช่น สีเหลืองอ่อน สีเนื้อ สีชมพู เป็นต้น  
   2. สีภายนอกอาคาร ควรเป็นสีที่ไม่จืด ตกซีดง่าย สีภายนอกส่วนใหญ่จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหลังคา ตัวอาคาร และส่วนที่เป็นฐานอาคาร ทั้งสามส่วนนี้ควรมีความ
กลมกลืนกัน ในประเทศไทยนิยมใช้สีอ่อนแต่ให้เย็นตา ตัดด้วยขอบสีท านองเดียวกัน  
   3. สีที่ใช้ทาผนังภายนอกหรือสิ่งตกแต่งภายนอก ถ้ารับแสงสว่างไม่เต็มที่ ควร
ใช้สีอุ่น เช่น สีเหลือง สีเหลืองทอง ชมพู น้ าตาล เนื้อ เป็นต้น ถ้ารับแสงสว่างได้มากควรใช้สีเย็น เช่น 
สีเขียว สีน้ าเงิน สีฟ้า สีเทาอ่อน เป็นต้น 
 
ภาพที่ 2.71: แสดงโทนสี   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  วงจรสี.  (ม.ป.ป.).  สืบค้นจาก http://alacartebkk.com/inspire/color-is-fun/. 
 
  สีมีการจัดวรรณะอยู่ 2 ประเภท คือ สีโทนร้อน (Warm Color) และสีโทนเย็น (Cool 
Color) โดยแบ่งประเภทจากสีแท้ (Hue) ในทฤษฏีวงล้อสี (Color Wheel) ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฏีแม่
สีของเซอร์ ไอแขก นิวตัน ในทฤษฏีวงล้อสีนั้น จะประกอบไปด้วย  
  แม่สีขั้นที่ 1 (Primary Hues)  เป็นสีที่ไม่มีสีใดผสมให้ได้สีนั้น มี 3 สี ได้แก่ สีแดง สี
เหลือง และสีน้ าเงิน  

http://alacartebkk.com/inspire/color-is-fun/
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  แม่สีขั้นที่ 2 (Secondary Hues) สีที่เกิดจากการน าแม่สีขั้นที่ 1 ผสมกับแม่สีขั้นที่ 1 
ที่อยู่ติดกันในวงล้อ จ านวน 3 สี ได้แก่ สีส้ม สีเขียว และสีม่วง  
  แม่สีขั้นที่ 3 (Tertiary Hues) สีที่เกิดจากการผสมระหว่างแม่สีขั้นที่ 1 และ 2 มาผสม
กัน จ านวน 12 สี ได้แก่ สีแดง สีส้มแดง สีส้ม สีส้มเหลือง สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ าเงิน 
สีน้ าเงิน สีม่วงน้ าเงิน สีม่วง และสีม่วงแดง  ดังภาพต่อไปนี้  
  
ภาพที่ 2.72: วงล้อแม่สีทั้ง 3 ขั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  Color and Information Design.  (n.d.).  Retrieved from 
 http://asmartbear.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/art-factory-
 color-wheel.jpeg. 
 
  สีโมโนโทน (Monotone) คือ สีเดียวกันแต่แบ่งเป็นหลายโทนสี หรือมีน้ าหนักอ่อน-
เข้มแตกต่างกันไป สีประเภทนี้เป็นสีที่มีโครงสร้างสีไม่รุนแรง และดูกลมกลืนกันได้เป็นอย่างดีส าหรับ
การตกแต่งห้องด้วยสีโมโนโทนจะท าให้พ้ืนที่ภายในห้องมีความประณีต และดูเรียบง่าย 
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ภาพที่ 2.73: แสดงความแตกต่างของระดับสี  Tine,Shade และ Tone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  Color Theory by Jenny K.  (2015).  Retrieved from 
 https://blog.knitpicks.com/color-theory-part-2-exploring-hue-value-tint-shade-
 tone/.  
 
  สีโมโนโทนคือการแบ่งระดับของโทนสี โดยมีหลักการในการแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้  
   1. การทินท์ (Tint Color) คือสีที่เกิดจากการใช้สีวรรณะต่าง ๆ ผสมเข้ากับสี
ขาวเพื่อลดความเข้มและความสดของเนื้อสี ดังนั้นสีที่ได้จะออกมาเป็นสีอ่อน สีมีความสว่างข้ึน ให้
ความรู้สึกสบายตา นุ่มนวล เช่นกลุ่มสีพาสเทล (Pastel Color)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.knitpicks.com/color-theory-
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ภาพที่ 2.74: แสดงตัวอย่างสีพาสเทล (Pastel Color) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  Pastel Color Chart.  (n.d.).  Retrieved from https://www.canva.com/learn/100-
 color-combinations/. 
  
   2. การเชด (Shade) คือการใช้สีในวรรณะต่าง ๆ ผสมเข้ากับสีด าเพ่ือเพ่ิมความ
เข้มให้กับสีและความสดของเนื้อสี ดังนั้นสีที่ได้จะออกมาเป็นโทนสีเข้ม เนื้อสีสว่างน้อยลง ให้
ความรู้สึกดุดัน เคร่งขรึมแข็งแรง  
   3. การโทน (Tone Color) คือการผสมสีที่เกิดจากสีแท้ (Hue) เข้ากับสีเทาลง
ไปในสีแท้นั้นๆ  
  ดังนั้นสีที่ได้ออกมาจะเป็น สีที่เข้มขึ้น แต่มีความมืดน้อยกว่าการเชด (Shade Color) 
ที่ผสมสีด าลงไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canva.com/learn/100-color-
https://www.canva.com/learn/100-color-
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ภาพที่ 2.75: แสดงตัวอย่างสี Shade และ Tone 
  
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  What is Color / Color Theory.  (n.d.).  Retrieved from 
 https://textilestudycenter.com/color-theory/. 
 
  การสะท้อนแสงของสี 
  การสะท้อนแสงของสีจากส่วนต่างๆ ของห้อง ที่มีความเหมาะสมของการสะท้อนแสง
ไม่เคืองตาควรมีเปอร์เซ็นต์ของการสะท้อนแสงดังนี้  
   1. เพดาน  70 – 90 % 
   2. ผนัง  40 – 60 % 
   3. บัวเชิงผนัง  40 % 
   4. โต๊ะ – เก้าอ้ี  35 – 50 % 
   5. พ้ืน   35 – 50 % (สรัญญ์ เวชรัฎษ์, 2528, หน้า 176) 
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ตารางที่ 2.5: แสดงการสะท้อนของสีต่าง ๆ เพ่ือประกอบการใช้สีภายในอาคาร  
 

สี การสะท้อนแสง 

สีขาว  
สีงาช้าง 
สีเหลือง 
สีครีม 

สีชมพูอ่อนอมม่วง  
สีเหลืองออกน้ าตาล  

สีชมพู  
สีเทา  
สีฟ้า  

สีเขียวอ่อน  
สีเขียวแก่  
สีน้ าเงินแก่ 
สีน้ าตาล  
สีแดง  

สีแดงเข้ม  
สีด า  

80 – 90 % 
70 – 80 % 
69 – 75 % 
65 – 75 % 
60 – 65 % 
55 – 65 % 
40 – 70 % 
35 – 50 % 
35 – 63 % 
37 – 65 % 
15 – 25 % 
10 – 20 % 
8 – 12 % 
15 – 25 % 

7 % 
2 – 5 % 

 
ที่มา:  พาศนา ตัณฑลักษณ์.  (2527).  ภาวะภูมิอากาศกับการออกแบบอาคาร.  กรุงเทพฯ: พิทักษ์
 อักษร. 
 
  การระบุช่วงการสะท้อนของแสงแต่ละสีไว้กว้าง ๆ เช่น สีชมพูสะท้อนแสงได้ 40 – 70 
% นั้นเพราะเป็นสีอ่อน – แก่ สดใสแตกต่างกัน ยิ่งอ่อนเท่าไหร่ก็ยิ่งสะท้อนแสงได้มากขึ้น 
  จากการศึกษาเรื่องสีทั้งส าหรับที่ใช้ภายในและภายนอกอาคาร ควรศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพของสีแต่ละชนิด และจิตวิทยาของสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารให้ดีเสียก่อน 
เพ่ือที่จะน ามาใช้ออกแบบอาคารและเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการใช้พื้นที่อาคารเรียน และ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาอีกด้วย โดยสีนั้นจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน และ
คุณสมบัติของสีแต่ละประเภทนั้นก็แตกต่างกันไป สามารถให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ตามความต้องการ การ
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เลือกใช้สีในหลายประเภทนั้นก็ข้ึนอยู่กับว่าสีนั้นๆ เหมาะที่จะน าไปใช้ในส่วนใด ทั้งงานภายนอก
อาคาร ภายในอาคาร หรือแม้แต่สีที่ใช้ส าหรับทาเฟอร์นิเจอร์  
  2.6.2.7 การควบคุมเสียงรบกวน  
  เสียงรบกวน หมายถึงเสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณรอบตัวเรา เช่นเสียงจากเครื่องยนต์ 
เสียงจากโรงฝึกงาน เสียงจากมลภาวะทางจารจร หรือเสียงพูดคุยต่าง ๆ เสียงที่เกิดภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึง เพราะเสียงมีผลต่อกระทบต่อการเรียนการสอน
เป็นอย่างมาก เสียงรบกวนเกิดได้จากหลายแหล่งที่มารอบตัวเรา จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมเสียง
รบกวนเหล่านั้น 
  ระดับความดังของเสียงกับการได้ยินของมนุษย์  
  0 dB (A)  เป็นเสียงเบาที่สุดที่มนุษย์ได้ยิน 
  10 dB (A) เป็นเสียงที่มีความดัง 10 เท่าของ 0 dB (A) 
  20 dB (A)  เป็นเสียงที่มีความดัง 10 x 10 = 100 เท่าของ 0 dB (A) ไม่ใช่ 20 เท่า 
  การควบคุมเสียงรบกวนสามารถควบคุมได้ดังนี้  
   1. การควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิด เช่น การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ไม่มีเสียง 
หรือที่เสียงไม่ดังเกินไป หรือท าการแยกสัดส่วนของเครื่องมือที่มีเสียงออกต่างหาก โดยใช้วัสดุกั้นเสีย
หรือห่อหุ้มเสียงไว้  
   2. ใช้วัสดุเป็นฉนวนกันเสียง เพ่ือลดการกระจายเสียงจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้อง
หนึ่ง  
   3. ก าจัดเสียงรบกวน โดยใช้วัสดุดูดซึมซับเสียงเพ่ือดูดซับเสียงที่ไม่ต้องการและ
ลดเสียงสะท้อนภายในห้อง  
  ตรึงใจ บูรณสมภพ (2521, หน้า 140) การแก้ไขและป้องกันเสียงภายนอกเข้าสู่อาคาร
เรียนควรพิจารณาในเรื่องราวของการวางต าแหน่งที่ตั้งอาคารเรียน เช่น เขตดังมาก ดังปานกลาง และ
เงียบ การใช้ต้นไม้ รั้ว ก าแพงกั้นเสียง หรือใช้วัสดุกั้นเสียง เพ่ือไม่ให้เกิดเสียงรบกวน ส่วนการป้องกัน
เสียงรบกวนภายในอาคารเรียนระหว่างห้องเรียน ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 
   1. ผนังก้ันห้อง  จะต้องตัดเสียงได้ดีมาก ผนังจะต้องติดเพดาน 
   2. วิธีการที่ได้ผลจากการศึกษาค้นคว้า คือ การแยกโครงสร้างผนังออกจากกัน 
ท าเป็นผนังสองชั้น เพ่ือกันการถ่ายทอดการสั่นสะเทือนของเสียงโดยใส่วัสดุดูดซับเสียงไว้ตรงกลาง 
   3. เสียงระหว่างห้อง อาจลอดไปทางหน้าต่างหรือส่วนที่ติดกันได้ สามารถแก้ไข
ได้โดยการยื่นแผง (Fin) ตรงผนังออกไปนอกอาคาร แต่ต้องเป็นวัสดุที่ทึบเพ่ือไม่ให้เสียงลอดออกไปได้ 
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   4. เสียงระหว่างชั้น กรณีที่มีอาคารหลายๆชั้น ซ้อนกัน เสียงรบกวน คือ เสียงที่
กระทบพ้ืน เช่น คนจากชั้นบนเคลื่อนย้ายสิ่งของ หรือเสียงเดินของคน ควรใช้วัสดุปูพ้ืนที่มีความ
ยืดหยุ่น เช่น กระเบื้องยาง 
   5.เสียงภายในห้องและระหว่างห้อง ระยะภายในห้องที่ได้ยินได้ดี คือคนหลังสุด
ไม่ควรห่างเกิน 8 เมตร และเพดานจะต้องขนานกับพ้ืน เพ่ือการกระจายเสียงได้ดี  
  เสียงที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนนั้น ความเหมาะสมของระดับความดังเสียงขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่างด้วยกัน เช่น รูปแบบกิจกรรมภายในห้อง ขนาดของห้องเรียน ความดังของเสียง และเสียง
ที่ต้องการได้ยินจริง ๆ โดยระดับความดังของเสียงในแต่ละกิจกรรมก็จะแตกต่างกันไป เพื่อให้เข้าใจ
มากขึ้น ผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างเปรียบเทียบความดังของเสียงดังต่อไปนี้  
   เสียงเงียบกริบ ซึ่งเราจะไม่ได้ยินอะไรเลย มีความดังประมาณ  0 เดซิเบล 
   เสียงกระซิบเบา ๆ มีความดังประมาณ 10-20 เดซิเบล 
   เสียงในที่ท างานที่ค่อนข้างเงียบ มีความดังประมาณ 20-40 เดซิเบล 
   เสียงรถยนต์ก าลังวิ่ง มีความดังประมาณ 40-50 เดซิเบล 
   เสียงวิทยุตามบ้านเปิดดังสุด มีความดังประมาณ 50-60 เดซิเบล 
   เสียงในที่ท่ีมาการจราจรคับคั่ง มีความดังประมาณ 70-80 เดซิเบล 
   เสียงฟ้าร้อง มีความดังประมาณ 110 เดซิเบล 
   เสียงเครื่องบิน มีความดังประมาณ 120 เดซิเบล 
   เสียงกรีดโลหะด้วยของแหลม มีความดังประมาณ 120-140 เดซิเบล 
  จะเห็นได้ว่าระดับเสียงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ และกิจกรรมที่เกิดข้ึนกับท่ี
นั้นๆ ดังนั้น สถานศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องดูและพิจารณาเรื่องการควบคุมเสียงจากเสียงรบกวน
รอบๆ อาคาร เพื่อช่วยลดเสียงที่ไม่จ าเป็นและจะท าให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนได้ ใน
ประเทศไทยได้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ท าการทดสอบวัดค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้กับบริเวณท่ีมีเสียงดังมากและน้อยต่างกันไป  
  งานวิจัยเรื่องความหนวกหูของเสียงกับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนในอาคารชิดริมถนน มีเสียงหนวกหูจากการจราจรรบกวนอยู่ตลอดเวลาที่
เรียน ต่ ากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเดิมแต่เรียนในอาคารเรียนที่อยู่ห่างจากริมถนน
และมีเสียงรบกวนจากด้านนอกน้อย ดังนั้น การป้องกันเสียงภายในห้องเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ การ
ออกแบบห้องจึงต้องค านึงถึงการสะท้อนของเสียง การดูดกลืนเสียง และการกระจายเสียง ทั้งมีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้  
   1. การเลือกใช้วัสดุ 
   2. การออกแบบรูปร่างของห้อง 
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   3. การจัดภายในห้อง  
  จากการศึกษางานวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบอาคารเรียนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า เสียงเป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ โดยภายใน
งานวิจัยนั้นได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสียง 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
   1. ความดังเสียงจากแหล่งก าเนิด โดยปกติมนุษย์จะมีค่าความดังของเสียงที่
ประมาณ 60 เดซิเบลเอ (dBA) หากต้องการให้ได้ยินเสียงทั่วห้อง บริเวณด้านหน้าห้องเรียนควรกรุ
ด้วยวัสดุที่มีผิวสะท้อนเสียง เพ่ือกระจายเสียงไปถึงหลังห้องให้ได้มากท่ีสุด 
   2. การลดเสียงรบกวน การลดการรบกวนระหว่างห้องเรียน สามารถเลือกใช้
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเป็นผนังภายใน มีค่าการกันเสียงที่ประมาณ 45-50 ผนวกกับการติดตั้งฉนวนดูดซับ
เสียงภายใน จะช่วยให้ลดเสียงได้มากข้ึน 
   3. ค่าสะท้อนก้องภายในห้อง ก าหนดไว้กว่าห้องเรียนที่ใช้การบรรยายเป็นหลัก
นั้นควรมีการสะท้อนก้องภายในที่ประมาณ 0.7-1.2 วินาที ในทุกย่านความถี่เสียง (ชูพงษ์  
ทองค าสมุทร, 2553) 
  จากการศึกษาเรื่องของเสียงพบว่า เสียงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีกระทบกับการเรียนการสอน
เป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะโดยปกติแล้วเราจะต้องเจอกับมลภาวะทางเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อม  
และการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและภายในอาคารสามารถท าได้หลายวิธี ทั้งการควบคุม
เสียงจากแหล่งก าเนิดเสียง หรือการเลือกใช้วัสดุที่ดูดซับเสียงได้ดี ซึ่งจากการศึกษาในตารางค่า
สัมประสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นพบว่า วัสดุที่ดูซับเสียงได้ดีควรเป็นวัสดุที่มีผิวสัมผัสอ่อนนุ่น จ าพวก ผ้า 
หรือ พรม จะสามารถลดการสะท้อนของเสียงได้มากกว่าวัสดุที่แข็ง หรือการใช้ผนังกั้นส่วนต่างๆ  
  โดยทั่วไปแล้วการออกแบบห้องเรียนมักเลือกใช้การก่อสร้างโดยผนังก่ออิฐฉาบเรียบ
แล้วทาสีปิดทับ เพื่อความสวยงาม แต่จะสังเกตได้ว่าบางครั้งเมื่อท าการเรียนการสอน ภายในห้องจะ
เกิดการสะท้อนของเสียง โดยเฉพาะเมื่อใช้เครื่องขยายเสียง ในบางครั้งห้องเรียนที่จ าเป็นต้องมี
กิจกรรมที่ใช้เสียงค่อนข้างมาก หรือห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ก็ควร
เลือกใช้วัสดุที่ดูดซับเสียง เข้ามาใช้ภายในห้องเรียนนั้นๆ   
  2.6.2.8 การระบายอากาศ  
  การระบายอากาศตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33/2535 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดไว้ว่า การระบายอากาศในอาคารต้องจัดให้มีการ
ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกล  
   1. กรณีท่ีจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารต้องมีช่อง
เปิดสู่ภายนอก ได้แก่ หระตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศ ด้านติดกับอาคาร พื้นที่ของช่องเปิดนั้น
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ห้องนั้น  
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   2. กรณีท่ีจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้ใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อน
อากาศกล ซึ่งอุปกรณ์นี้ต้องท างานตลอดเวลาที่ใช้สอยพื้นที่นั้น เพ่ือให้เกิดการน าอากาศภายนอกเข้า
มาในพื้นที่ไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดไว้  
  การระบายอากาศ คือ การเปลี่ยนเอาอากาศเก่าภายในห้องออกไปและมีอากาศใหม่
ซึ่งสดชื่นกว่ามาแทนที่ การจัดวางอาคารให้ได้รับลม ควรวางอาคารในแนวขวางแนวเหนือใต้  ให้ด้าน
แคบอยู่ในแนวทิศตะวันออกตะวันตก เพื่อให้อาคารได้รับลมได้เต็มที่ และแดดไม่ส่องมากเกินไป การ
ออกแบบอาคารในเขตร้อนชื้น ถ้าไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ หรือพัดลมช่วย ต้องค านึงถึงการระบาย
อากาศโดยวิธีธรรมชาติให้ได้มากท่ีสุด ควรออกแบบอาคารในรูปที่ท าให้ได้รับลมมากข้ึน ในส่วนห้องท่ี
มีความส าคัญต่างกันควรจัดให้ถูกกับทิศทางลม หรือใช้ต้นไม้ช่วยบังคับทิศทางลม การปลูกต้นไม้ใน
บริเวณใกล้อาคาร สามารถช่วยท าให้อาคารมีความร่มรื่นมากข้ึน และช่วยให้ลมเย็นเข้าอาคารได้มาก
ขึ้นด้วย ดังนั้นการปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็นการจัดภูมิทัศน์ของอาคารให้ร่มรื่น สวยงามแล้ว ยังช่วย
บังแดด ให้ความสบายแก่ผู้อาศัย และเป็นส่วนพักผ่อนภายนอกอาคารที่เย็นสบายได้อีกด้วย (ตรึงใจ 
บูรณสมภพ, 2521, หน้า 114,134)  
  ปัจจัยที่ท าให้อุณหภูมิในอาคารเรียนหรือห้องเรียนเพ่ิมสูงขึ้น ได้แก่  
   1. แดดส่องโดยตรง 
   2. อุณหภูมิภายนอกอาคาร ซึ่งข้ึนลงไม่แน่นอน 
   3. ก าแพงอาคารถ้าเป็นก าแพงสีแก่ จะดูดเก็บความร้อนได้มากกว่าสีอ่อน 
ห้องเรียนที่อยู่ทางทิศตะวันจกจะได้รับแสงแดดส่องมากกว่าทางทิศเหนือ  
   4. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น หลังคาสังกะสี หลังคากระเบื้อง กระจก จะ
ได้รับความร้อนมากข้ึน 
   5. เครื่องอุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความร้อน เช่น เครื่อง
ฉายต่าง ๆ เตารีด เตาหุงต้มอาหาร  
   6. ความร้อนจากตัวบุคคล ทั้งนักเรียนและครู ซึ่งจะถ่ายเทความร้อนออกมา
ประมาณ 300 – 400 B.T.U. ต่อวันขึ้นอยู่กับการออกแรงแต่ละกิจกรรม 
  ห้องส้วม ควรใช้อุปกรณ์ระบายอากาศ เช่น พัดลมดูดอากาศ พัดลมเป่า 
เครื่องปรับอากาศ ตามความสมควร (กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์, 2536) 
  วิธีการป้องกันไม่ให้ความร้อนในอาคารเพิ่มขึ้นมีดังนี้  
   1. ใช้กระจกสองชั้นชนิดดูดเก็บความร้อนได้ดีและควรมีม่าน มูลี่ แผงก้ันมา
ประกอบด้วย เพื่อกันความร้อนที่อาจจะเข้ามาได้บ้าง และยังช่วยกรองแสงได้ด้วย 
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   2. ถ้าผนังอาคารเป็นกระจก ควรป้องกันมิให้แสงแดดตกกระทบกระจกโดยตรง 
อาจจะท าแผงกันแดดยื่นออกไปนอกอาคารจะช่วยลดความร้อนจากแสงแดดได้ถึง 80% ถ้าป้องกัน
จากด้านในจะลดได้เพียง 40% เท่านั้น 
   3. ใช้ฉนวนป้องกันความร้อนในส่วนที่ได้รับความร้อนโดยตรง เช่น หลังคา ผนัง 
   4. ท าก าแพงให้หนา เพ่ือถ่วงไม่ให้การถ่ายเทความร้อนเร็วกว่า 12 ชั่วโมง  
   5. ป้องกันอาคารให้พ้นจากแดด เช่น ปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาบังแดดได้  
   6. ระบายอากาศบริเวณเนื้อที่เหนือเพดานเพื่อลดความร้อน และใส่ฉนวนกัน
ความร้อนไว้บนเพดาน  
   7. ป้องกันความร้อนรอดรั่วเข้ามาทางช่องประตูหน้าต่าง และจัดให้มีการ
ถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่ดี 
   8. ลดความร้อนจากแดด ด้วยการท าผิวอาคารให้สะท้อนแสงแดดออกไป เช่น 
โลหะขัดมันหรือใช้สีขาวทา ถ้าหลังคาแบนควรมีการป้องกันแดดอีกชั้นโดยใช้แผ่นปิดคลุมหลังคาไม่ให้
แดดกระทบกับผิวหลังคาโดยตรง ท าให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นปิด กับหลังคา เพื่อการระบายอากาศที่
ดี (เฉลิม สุจริต อ้างใน กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์, 2536) 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 งานวิจัยชิ้นนี้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัญหาการใช้งานพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง พรรณนา 
(Descriptive Research) คือการวิจัยจากเอกสารและใช้แบบสอบถามส ารวจความต้องการของผู้ใช้
อาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาในการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 2. เพ่ือส ารวจความต้องการด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องเรียน และพ้ืนที่ในการ 
เรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นท่ีอาคารเรียน และแนวทางด้านการจัดการ 
การเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาไปตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้   
 1. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในการศึกษา 
  -ข้อมูลทุติยภูมิ  มาจากการศึกษาบทความและทบทวนวรรณกรรม 
  -ข้อมูลปฐมภูมิ มาจากการสอบถาม สัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
 2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 4. ขั้นตอนในการวิจัย 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในการศึกษา 
 แหล่งข้อมูลในการศึกษาส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ แหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิและแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  
 3.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากการศึกษางานวิจัย และการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงานวิจัย โดยน าข้อมูลที่ส าคัญมาใช้อ้างอิงในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ และใช้
ประกอบกับการศึกษากรณีตัวอย่างของงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาด้วย 
 3.1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ข้อมูลจากการสอบถาม ส ารวจพื้นที่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และศึกษากรณีศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, การ
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สัมภาษณ์นักศึกษาและอาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักในการศึกษาครั้งนี้ โดยการส ารวจพื้นที่และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นจะน าไปสู่
การออกแบบแบบสอบถามด้วยตนเอง ( Self-Respond Questionnaire) เพ่ือเก็บข้อมูลในขั้นตอน
ต่อไป  
 
3.2 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร (Population) 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  3.2.1.1 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีทั้งหมด
โดยประมาณ 720 คน (อ้างอิงจาก: รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจ าปีการศึกษา 2560) โดยแบ่งการ
เรียนการสอนเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาออกแบบภายใน   
  3.2.1.2 อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้วิจัยเรื่องสัมภาษณ์จากหัวหน้า
ภาคของทั้ง 2 สาขาวิชา และแจกแบบสอบถามให้แก่อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่าน
อ่ืนๆ จ านวนโดยประมาณ 20 คน  
 ยามาเน่ (Yamane, 1967) ได้เสนอสูตรในการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 
 
  n  =  N 
    1+Ne2 
 
  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  N = ขนาดของประชากร 
  e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้  
  (โดยทั่วไปจะใช้ 0.05) 
 ส าหรับงานวิจัยนี้ ค่า N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ านวนนักศึกษาและ 
อาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรในทั้ง 2 สาขาวิชาที่มีการศึกษาในปัจจุบัน รวมกันมีจ านวน
โดยประมาณ 740 คน  ดังนั้นเมื่อแทนค่าลงไปในสูตรดังกล่าวจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ  
  n = 740 / 1+ [ 740 x (0.05)2 ] = 260 

 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้คือจ านวนตั้งแต่ 260 คน ขึ้นไป  
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 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ผู้วิจัยจึงท าการจัดหมวดหมู่ของแหล่งที่มาของข้อมูล เพ่ือให้เข้าใจได้มากขึ้นโดยแบ่งการเก็บข้อมูล
เป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้  
  3.2.2.1 นักศึกษา เก็บข้อมูลในส่วนของปัญหาด้านการใช้พื้นที่ และความต้องการใน
การใช้งานพื้นที่ต่างๆ ของห้องเรียนและอาคารเรียนส าหรับกลุ่มนักศึกษาจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เก็บข้อมูลจากการท าแบบสอบถามและกลุ่มท่ีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5  
   1. กลุ่มท่ีท าแบบสอบถามคละชั้นปี  จ านวน 130 คน   
   2. กลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์คละชั้นปี        จ านวน 5 - 10  คน  
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 
   1. กลุ่มท่ีท าแบบสอบถามคละชั้นปี  จ านวน 130 คน  
   2. กลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์คละชั้นปี  จ านวน 5 – 10 คน  
  3.2.2.2 อาจารย์ประจ า เก็บข้อมูลด้านนโยบายของมหาวิทยาลัย ,หลักสูตรการเรียน
การสอนของคณะ และปัญหาในด้านการจัดการต่างๆ โดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกจากหัวหน้าภาควิชาทั้ง 
2 ภาควิชา และข้อมูลจากแบบสอบถามจากอาจารย์ประจ าท่านอ่ืนๆ 
   1. กลุ่มท่ีท าแบบสอบถามคละภาควิชา จ านวน 20 คน 
   2. กลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์ หัวหน้าภาค ทั้ง 2 ภาค จ านวน 2 คน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วนตามรูปแบบการเก็บข้อมูล ได้แก่  
 3.3.1 การบันทึกภาพจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการส ารวจพื้นที่อาคารเรียน   
 3.3.2 แบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึนโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
  1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  2. ศึกษางานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาคาร
เรียน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือให้ทรายถึงแนวทางในการเลือกใช้ข้อค าถามและข้อ
ค าตอบต่างๆ มากข้ึน  
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  3. การท า Pilot Study โดยส ารวจพื้นที่อาคารเรียนปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในเบื้องต้น ที่จะน าไปใช้เป็นประเด็นในการ
ออกแบบแบบสอบถามและการตั้งค าถามสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย  
  4. น าเนื้อหาทั้งหมดแยกมาเป็นประเด็นหลักในการศึกษาเพ่ือก าหนดขอบเขตของ
ประเด็นปัญหาที่เก่ียวกับการใช้อาคารเรียน และน าประเด็นเหล่านั้นมาจัดหมวดหมู่ของค าถาม 
ก าหนดจ านวนข้อค าถาม รูปแบบของค าถาม และน ามาเรียบเรียงจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับร่าง  
  5. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและข้อค าถามต่างๆ ความเหมาะสมในการใช้ค า และความชัดเจนของรูปแบบค าถาม  
  6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ มาปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบ
โดยท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Pre Test) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า 
  7. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ตอบค าถาม และเวลาที่ใช้ในการท า
แบบสอบถามต่อคน ให้กระชับมากขึ้น  
  8. จัดท าแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น 
  3.3.2.1 ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา, ความต้องการ 
และคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อาคารเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้  
   ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ เช่น เพศ ชั้นปี
ภาควิชา เป็นลักษณะค าถามแบบให้เลือกตอบและเติมค า 
   ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อสอบถามก่อนกลุ่ม
ตัวอย่างพบปัญหาในอาคารเรียนปัจจุบันหรือไม่อย่างไร  
   ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน โดย
ค าถามจะครอบคลุมตามเนื้อหาดังนี้ 
    1. อาคารเรียน 
    2. ห้องเรียน  
    3. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ 
    4. ทางสัญจรภายในอาคาร 
   ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอน ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็คทรอนิคส์ภายใน
ห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์,ไมโครโฟน,จอโปรเจคเตอร์ เป็นต้น  
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   ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมการใช้ห้องเรียน เกี่ยวกับ
ปัญหาที่มาจากพฤติกรรมการใช้ห้องของนักศึกษา หรือเพ่ือนร่วมชั้นเรียนคนอ่ืนๆ เช่น การส่งเสียงดัง 
, ความไม่สะอาดเรียบร้อยของห้อง เป็นต้น  
   ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มีผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบและเติมค า โดยค าถามจะครอบคลุมตาม
เนื้อหาดังนี้ 
    1. แสงสว่าง 
    2. ส ี
    3. เสียงรบกวน  
    4. การระบายอากาศ 
   ส่วนที่ 7 แบบสอบถามด้านปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นค าถามปลายเปิด 
ให้ผู้ตอบได้เขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอได้อ่ืน ๆ เพื่อน ามาประกอบงานวิจัยและน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการเสนอแนะการแก้ปัญหา 
 3.3.3 การสัมภาษณ์ 
 ส าหรับนักศึกษา  
 เลือกตัวแทนนักศึกษาจากท้ัง 2 สาขาวิชา เพื่อท าการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน
พ้ืนทีแ่ละความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 5 - 10 นาที 
ในการพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการต่างๆ  
  1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5 
  กลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์คละชั้นปี จ านวน 5 - 10 คน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 กนัยายน 
2560) 
  2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 
  กลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์คละชั้นปี จ านวน 5 - 10 คน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 ตุลาคม 
2560) 
 เมื่อสัมภาษณ์นักศึกษาครบทุกคนแล้วผู้วิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลจากท่ีจดบันทึกและ
บันทึกเสียงไว้เพ่ือสรุปถึงปัญหาในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะต่อไป 
 ส าหรับอาจารย์  
 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จดบันทึกข้อมูล และขออนุญาตในการบันทึกเสียงเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 20 – 30 นาที  
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 อาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
 1. สุประดิษฐ์ จิตรกร หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 
กันยายน 2560) 
 2. พรหมพร ศรีวิลาศ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 
กันยายน 2560) 
 
3.4 ขั้นตอนในการวิจัย 
 ประเด็นในการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักคือ  
 3.4.1ปัญหาในการใช้งานพ้ืนที่ภายในอาคารเรียน  
 3.4.2แนวทางในการแก้ไขปัญหา  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาประเด็นค าถามและ
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานพ้ืนที่ภายในอาคารเรียน รวมไปถึงปัญหาอ่ืนๆ ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ส่วน คือ 
  1. การส ารวจพื้นที่โดยผู้วิจัย  
  ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพื้นที่ และสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับใช้งานของนักศึกษา การ
ร่างแผนผังของการใช้งานในพ้ืนที่แต่ละส่วนของอาคารเรียน และบันทึกภาพถ่าย 
  2. นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
  3. อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม 
 ขั้นตอนที่ 3  ผู้วิจัยออกแบบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยน าข้อมูลที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและการส ารวจพื้นที่มาใช้ประกอบกับการตั้งประเด็นค าถามในแบบสอบถาม  
 ขั้นตอนที่ 4  น าแบบสอบถามไปทดสอบเบื้องต้น ( Pre-Test ) หนึ่งครั้งกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 20 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษา 15 คน และอาจารย์ประจ า 5 คน เพื่อทดสอบความถูกต้อง
และความเข้าใจของผู้ท าแบบสอบถาม ก่อนน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วและผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษาลง
ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลจากนักศึกษาและอาจารย์ประจ า ในขณะเดียวกันจะท าการสัมภาษณ์ตัวแทน
นักศึกษาในแต่ละชั้นปีไปด้วย  
 ขั้นตอนที่ 6  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเอง 
และน ามาจัดแยกกลุ่มข้อมูลที่ได้จากนักศึกษา และข้อมูลที่ได้จากอาจารย์ เพ่ือน าแบบสอบถามนั้น
ไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   
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 ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่ได้จากแบบสอบถามน าข้อมูลมาหาค่า
ร้อยละทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นล าดับของความส าคัญของปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้
พ้ืนที่อาคารเรียน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ น ามาสู่วิธีการเสนอแนะเป็นแนวทางด้านการจัดการ
เรียนการสอน หรือด้านการออกแบบที่ช่วยให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อผู้ใช้งานให้ได้มากท่ีสุด 
โดยข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาและอาจารย์ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์ถึงความเหมือนและความแตกต่างกัน
ของปัญหาที่เกิดขึ้น และพิจารณาบนพื้นฐานของข้อจ ากัดต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเสนอแนะวิธีในการ
แก้ปัญหาการใช้งานพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนปัจจุบัน  
 ขั้นตอนที่ 8 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมด มาสรุปและอภิปรายผล เพ่ือเสนอแนะ 
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้งานพ้ืนที่ภายในอาคารเรียน 
 
ภาพที่ 3.1: แผนการวิจัย  
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดแบ่งเป็น 4 ส่วน   
 3.5.1 ข้อมูลเบื้องต้นจากการทบทวนวรรณกรรม และแหล่งข้อมูลอื่นๆ  
 3.5.2 ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพื้นที่และสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยผู้วิจัย  
 3.5.3 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของนักศึกษาและอาจารย์  

อาจารย ์ นักศึกษา 
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 3.5.4 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์หัวหน้าภาคท้ัง 2 ภาควิชา  
  แหล่งข้อมูลที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นจากการทบทวนวรรณกรรม และแหล่งข้อมูลอื่นๆ  
  ข้อมูลในส่วนนี้เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และเป็นข้อมูลเสริมเพ่ือช่วยอ้างอิงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
  แหล่งข้อมูลที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและส ารวจพื้นที่โดยผู้วิจัย  
  ข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการทราบถึงปัญหาจากการสังเกตการณ์ด้วยตนเอง เพ่ือน ามาใช้ 
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ แบบสอบถามด้วยเช่นกัน 
  แหล่งข้อมูลที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถามของนักศึกษาและอาจารย์ประจ า 
จัดเก็บและรวบรวมแบบสอบถาม จัดแยกหมวดหมู่ของค าตอบและหาค่าทางสถิติ เพ่ือ  วิเคราะห์
ข้อมูลและข้อสรุปต่างๆ 
  แหล่งข้อมูลที่ 4 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์หัวหน้า
ภาคท้ัง 2 ภาควิชา   
 บันทึกเสียงจากการสัมภาษณ์ และถอดเทปเพ่ือฟังเสียงที่บันทึกและจดข้อมูลต่างๆ เพ่ือน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ และประกอบการอภิปรายสรุปผล  
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้ง 3 ส่วนแล้วผู้วจิัยได้ท าการแบ่งข้อมูลดังนี้  
 3.6.1 ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพื้นที่และสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยผู้วิจัย 
 ข้อมูลส่วนนี้จะน ามาใช้เสนอในบทของการทบทวนวรรณกรรม บทที่ 2 เนื่องจากการส ารวจ
พ้ืนที่อาคารเรียน เป็นวิธีการศึกษาอีกทางหนึ่งแต่ไม่ได้เก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ จึงไม่ต้องน าข้อมูลมา
หาค่าทางสถิติ  
 3.6.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามนักศึกษาและอาจารย์  
 จากรูปแบบของค าตอบในแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดท าทั้งแบบเลือกตอบและแบบปลายเปิด
เพ่ืออธิบายเหตุผลประกอบ ได้ข้อสรุปแต่ละวิธีการดังนี้  
  3.6.2.1 การวิเคราะห์จากค าถามแบบเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว เสนอผลสรุปเป็นค่า
ร้อยละของค าตอบนั้น ๆ กล่าวคือ ค าตอบใดที่มีค่าร้อยละสูงสุด จะยึดค าตอบนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
เสนอแนะแนวทางการออกแบบหรือการจัดการ และน าเสนอข้อมูลแบบล าดับความส าคัญของความ
ต้องการของผู้ใช้อาคาร  
  3.6.2.2 การวิเคราะห์จากค าถามแบบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เสนอผลสรุปเป็นค่า
ร้อยละของค าตอบนั้นๆ และยึดเกณฑ์ในการเลือกค าตอบที่มีค่าเกินกว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50 ของ
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ผู้ใช้ มาเป็นเกณฑ์ในการเสนอแนะ เนื่องจากการให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อนั้น ทุกๆ ค าตอบอาจมี
โอกาสถูกเลือกได้เท่าๆ กัน ดังนั้นจึงต้องยึดค าตอบที่มีค่าร้อยละ 50 ขึ้นไปเป็นหลัก  
  3.6.2.3 การวิเคราะห์จากค าถามแบบค าตอบปลายเปิดและอธิบายเหตุผลประกอบ
เสนอผลสรุปเป็นตามขั้นตอนดังนี้  
   3.6.2.3.1 น าค าตอบมาอธิบายเป็นเหตุผลประกอบสนับสนุนว่า เพราะอะไร 
อย่างไร  
   3.6.2.3.2 ค าตอบจากข้อ “อ่ืน ๆ โปรดระบุ” น าค าตอบมาแจกแจงและจัด
หมวดหมู่ของค าตอบให้กระชับ และได้ใจความส าคัญมากขึ้น  
  3.6.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าตอบแบบอธิบาย เสนอผลสรุปด้วยการอภิปรายผล 
และข้อคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม  
 3.6.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นักศึกษาและอาจารย์  
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการในส่วนที่
นักศึกษาพบเจอ เพ่ือน ามาอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมจากการที่ได้สัมภาษณ์และพูดคุยกับนักศึกษาในแต่
ละกลุ่ม จะท าให้ได้ทราบถึงปัญหาในแง่มุมอ่ืนๆ หรือข้อดีข้อเสียของอาคารเรียนในปัจจุบันที่เป็น
ข้อเสนอแนะที่สามารถน ามาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านการจัดการการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในแต่ละวิชา,รูปแบบของการเรียน ทั้ง 2 ภาควิชา แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร รวมไปถึง
ข้อจ ากัดในการใช้อาคารเรียน เป็นต้น น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการหาข้อสรุปในแต่ละประเด็น เพื่อ
น ามาเสนอแนะเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป  
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาการใช้พื้นที่ภายในอาคารเรียน และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” นี้  เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอาคารเรียนโดยตรง ซึ่งได้แก่นักศึกษาและคณะอาจารย์ โดยใช้วิธีในการ
สอบถามถึงปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้อาคารเรียนที่จะน าไปสู่การเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นมาจากท้ังการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ รวมไปถึง
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัยเองด้วย เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดนี้มาใช้ประกอบเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบหรือปรับปรุงอาคารเรียน
ในอนาคต  
 
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 4.1.1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ออกแบบให้เลือกตอบเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ  
  4.1.1.1 การเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว  
  4.1.1.2 การเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
 ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้ จะมีแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นและแสดง
เหตุผล อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดให้เลือก 
  4.1.1.1 การเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว  ใช้วิธีการวัดโดยการหาว่าค าตอบใดที่คน
ส่วนใหญ่ตอบมากท่ีสุด จะถือเอาค าตอบนั้นมาใช้เป็นเกณฑ์ในการเสนอแนะ   
  4.1.1.2 การเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ใช้วิธีวัดโดยการหาค่าร้อยละ 50 ขึ้นไป และ
ยึดเกณฑ์ในการเลือกค าตอบที่มีค่าเกินกว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50 ของผู้ใช้ ถ้าข้อมูลที่มีค่าสูงสุดแต่
ไม่ได้มีเพียงข้อมูลเดียว ให้ใช้ข้อมูลทุกข้อที่มีค่าร้อยละสูงสุด มาเป็นเกณฑ์ในการเสนอแนะ  
 4.1.2 แบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยได้เลือกท าการสัมภาษณ์กับตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ที่
สะดวกในการให้ข้อมูล และหัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 2 สาขา คือสาขาสถาปัตยกรรม และสาขา
สถาปัตยกรรมภายใน  
 4.1.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและส ารวจอาคารเรียน ผู้วิจัยท าการสังเกต และส ารวจ พ้ืนที
ต่าง ๆ ภายในอาคารเรียนด้วยตนเอง, ท าการบันทึกถ่ายภาพ เขียนแบบร่างในส่วน ต่างๆ ของอาคาร
ที่พบปัญหา เพ่ือน าไปประกอบกับข้อมูลที่จะได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ร่วมกัน.  
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4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 7 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นอาจารย์และนักศึกษา  
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลด้านประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยครอบคลุมเนื้อหา 2 เรื่อง 
  1. ความคิดเห็นด้านปัญหาที่พบในการใช้พ้ืนที่อาคาร  
  2. ความคิดเห็นด้านการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร  
 ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน ครอบคลุม
เนื้อหาดังนี้  
  1. อาคารเรียน 
  2. ห้องเรียน 
  3. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ 
  4. ทางสัญจรภายในอาคาร 
 ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน  
 ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลด้านปัญหาพฤติกรรมในการใช้ห้องเรียน  
 ส่วนที่ 6 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ 
  1. แสงสว่างภายในห้องเรียนและอาคารเรียน  
  2. ส ี
  3. การควบคุมเสียง 
 ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาคารเรียนและห้องเรียน   
 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จ าแนกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ เนื่องจาก
ต้องการวิเคราะห์ถึงความแตกต่าง และรูปแบบการเรียน เพ่ือแบ่งแยกข้อมูลได้อย่างชัดเจนและเป็น
สัดส่วน ได้แก่  
  1. กลุ่มอาจารย์ 
  2. กลุ่มนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  3. กลุ่มนักศึกษาสาขาออกแบบภายใน 
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 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นอาจารย์และนักศึกษา  
 
ตารางที่ 4.1: แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ                 
    ชาย 3 27.27 56 41.18 42 37.17 101 38.85 
    หญิง 8 72.73 80 58.82 71 62.83 159 61.15 

รวม 11  100 136 100 113 100 260 100 

2.สถานะ                 
   นักศึกษา 0 0 136 100 113 113 249 95.77 
   อาจารย์ 11 100 0 0 0 0 11 4.23 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 
3.ชั้นปีการศึกษา (เฉพาะนักศึกษา) 

0 0 
            

    ชั้นปีที่ 1 73 46.32 27 23.89 100 36.14 
    ชั้นปีที่ 2 36 25.74 40 35.40 76 30.12 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

    ชั้นปีที่ 3 

  

23 16.18 35 30.97 58 22.89 
    ชั้นปีที่ 4 4 2.94 11 9.73 15 6.02 
    ชั้นปีที่ 5 12 8.82 0 0 12 4.82 

รวม 0 100 136 100 113 100 249 100 
4.สาขาวิชา                 
   สาขาสถาปัตยกรรม 5 45.45 136 100 0 0 141 54.23 
   สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 6 54.55 0 0 113 100 119 45.77 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า อาจารย์ทั้งสิ้น 11 คน แบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 รองลงมาคือเพศชายจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.27 และเป็นอาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาคือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คิดเป็นร้อยละ 45.45  
 นักศึกษาท้ังสิ้นจ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 95.77 เป็นที่ศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งชั้นปีที่มีมากท่ีสุดของสาขาสถาปัตยกรรม คือ ชั้นปีที่ 1 จ านวน73 คน คิดเป็นร้อยละ 46.32 
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รองลงมาคือชั้นปีที่ 2 จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 25.74 และของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คือ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมา
คือ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 30.97  
 
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลด้านประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
 
ตารางที่ 4.2: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ  
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ท่านคิดว่าปัจจุบันท่านพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการ
ใช้พื้นที่อาคารด้านใดมากท่ีสุด          

     ด้นอาคารเรียน 9 81.82 71 52.21 29 25.66 109 41.92 
     ด้านการจัดห้องเรียน 1 9.09 44 32.35 49 43.36 94 36.15 
     ด้านสภาพ แวดล้อม เช่น แสง สี การระบาย 
อากาศ เสียงรบกวนภายในอาคาร ฯลฯ 

1 9.09 21 15.44 35 30.97 57 21.92 

     อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ  
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทัง้หมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2. ท่านคิดว่าอาคารเรียนปัจจุบันของท่านควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)           
    อาคารเรียน 11 57.89 98 44.95 23 19.49 132 37.18 
    ห้องเรียน 4 21.05 58 26.61 44 37.29 106 29.86 
    โถงทางเดิน 1 5.26 13 5.96 7 5.93 21 5.92 
    บริเวณโดยรอบอาคารเรียน 3 15.79 32 14.68 22 18.64 57 16.06 
    บันไดหนีไฟ 0 0 10 4.59 15 12.71 25 7.04 
    ห้องน้ า 0 0 5 2.29 7 5.93 12 3.38 
    อ่ืน ๆ 0 0 2 0.92 0 0.00 2 0.56 

รวม 19 100 218 100 118 100 355 100 
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 ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน  
 
ตารางที่ 4.3: แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาคารเรียน  
        

1. ท่านคิดว่าควรมีอาคารเรียนส าหรับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์โดยเฉพาะหรือไม่         
       ควร 11 100 136 100 113 100 260 100 
       ไม่ควร 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

2. ท่านคิดว่าอาคารเรียนปัจจุบันของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานของท่านหรือไม่  

        

      เหมาะสม  (ตอบในข้อ 4) 0 0 31 22.79 19 16.81 50 19.23 
      ไม่เหมาะสม  (ตอบในข้อ 3) 11 100 105 77.21 94 83.19 210 80.77 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

3. ท่านคิดว่าอาคารเรียนของท่านควรมีการ 
ปรับปรุงหรือแก้ปัญหาในส่วนใดมากที่สุด 

        

      บริเวณโถงชั้นล่าง 0 0 10 9.52 8 8.51 18 8.57 
      บริเวณโถงทางเดินภายในอาคาร 2 18.18 9 8.57 5 5.32 16 7.62 
      ห้องเรียนในแต่ละชั้น  5 45.45 53 50.48 46 48.94 104 49.52 
      บริเวณโดยรอบอาคารเรียน 0 0 12 11.43 6 6.38 18 8.57 
      สีของอาคารเรียน 0 0 11 10.48 18 19.15 29 13.81 
      แสงสว่างภายในอาคารเรียน 1 9.09 5 4.76 9 9.57 15 7.14 
      สว่นสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ห้องน้ า /     
      ห้องเก็บของ ฯ  

3 27.27 3 2.86 2 2.13 8 3.81 

     อ่ืน ๆ  0 0 2 1.90 0 0 2 0.95 

รวม 11 100 105 100 94 100 210 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. ท่านคิดว่าอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มีจ านวนชั้นเรียนเพียงพอหรือไม่  

                

     เพียงพอ  11 100 46 33.82 32 28.32 89 34.23 

     ไม่เพียงพอ     0 0 90 66.18 81 71.68 171 65.77 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

5. ท่านคิดควรจัดให้มีห้องเรียนต่าง ๆ อยู่ภายใน 
อาคารเดียวกันหรือไม่                  

     ควร 11 100 118 86.76 88 77.88 217 83.46 

     ไม่ควร 0 0 18 13.24 25 22.12 43 16.54 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย ์

นักศึกษา 
ท้ังหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6. ท่านคิดว่าอาคารเรียนควรมสี่วนสนับสนุนใดบ้างท่ี
นอกเหนือจากห้องเรียน  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )         
     ห้อง Studio ส าหรับท างาน 24 ชม. 9 10.71 121 13.77 113 13.68 243 13.58 
     ห้องส าหรับจัดนิทรรศการ 7 8.33 96 10.92 56 6.78 159 8.89 
     ห้องเก็บของ 11 13.10 99 11.26 79 9.56 189 10.56 
     ห้องส าหรับงานพิมพ์/ถา่ยเอกสาร 10 11.90 59 6.71 107 12.95 176 9.84 
     ห้องส าหรับท ากิจกรรม 7 8.33 101 11.49 93 11.26 201 11.24 
     ห้องสมุดเฉพาะทาง 10 11.90 75 8.53 78 9.44 163 9.11 
     บริเวณพักผ่อน 9 10.71 95 10.81 97 11.74 201 11.24 
     ห้องวัสดุ (Materials Room) 10 11.90 52 5.92 62 7.51 124 6.93 
     ห้องประชุม 3 3.57 72 8.19 52 6.30 127 7.10 
     ห้องตรวจแบบ 8 9.52 84 9.56 73 8.84 165 9.22 
     อื่น ๆ 0 0 25 2.84 16 1.94 41 2.29 

รวม 84 100 879 100 826 100 1789 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

7. ท่านคิดว่าควรแบ่งชั้นเรียนไปตามแต่ละชั้นปีและ
ภาควิชาหรือไม่          
    ควรแบ่ง 9 81.82 94 69.12 65 57.52 168 64.62 
    ไม่ควรแบ่ง 2 18.18 42 30.88 48 42.48 92 35.38 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

ห้องเรียน 
        

1. ท่านคิดว่าอาคารเรียนปัจจุบันของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีพ้ืนที่การใช้งานในห้องเรียน
และจ านวนห้องเรียนเพียงพอหรือไม่  

        

   เพียงพอ      (ตอบในข้อ 3) 0 0 49 36.02 22 19.46 71 27.30 
   ไม่เพียงพอ   (ตอบในข้อ 2) 11 100 87 63.97 91 80.53 189 72.69 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2. ถ้าไม่เพียงพอท่านคิดว่าจะมีแนวทางการแก้ปัญหา
อย่างไรจึงเหมาะสมที่สุด         

      เพ่ิมจ านวนห้องเรียนในอาคารเดียวกัน 2 18.2 12 13.8 9 9.9 23 12.20 

      เพ่ิมจ านวนห้องเรียนในต่างอาคาร 0 0 2 2.3 3 3.3 5 2.6 

      จัดห้องเรียนให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ 
ตามการเรียนการสอน 

7 63.6 42 48.3 49 53.8 98 51.90 

      จัดห้องเรียนแต่ละห้องให้เชื่อมต่อกันได้ 1 9.1 12 13.8 10 11.0 23 12.20 

      ลดขนาดโต๊ะเรียนให้เล็กลง มีทางเดินเพ่ิมข้ึน 0 0 9 10.3 8 8.8 17 9.00 

      ลดจ านวนโต๊ะ เก้าอ้ี และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่
จ าเป็นลง 

1 9.1 10 11.5 11 12.1 22 11.60 

     อ่ืน ๆ 0 0 0 0 1 1.1 1 0.50 
รวม 11 100 87 100 91 100 189 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. ท่านคิดว่าห้องเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร
เรียนปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อการใช้งานและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่  

        

     เหมาะสม     (ตอบในข้อ 5) 3 27.27 70 51.47 59 52.21 132 50.77 
     ไม่เหมาะสม    (ตอบในข้อ 4) 8 72.73 66 48.53 54 47.79 128 49.23 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

4. ถ้าไม่เหมาะสมท่านคิดว่าจะมีแนวทางการ
ปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)         
     ขนาดของห้องเรียน 8 17.02 65 21.45 52 20.55 125 20.73 
     ลักษณะการจัดโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียน 8 17.02 53 17.49 48 18.97 109 18.08 
     จ านวนโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียน 4 8.51 19 6.27 20 7.91 43 7.13 
     จ านวนนักศึกษาต่อชั้นเรียน 5 10.64 12 3.96 9 3.56 26 4.31 
     ทางเดินภายในห้องเรียน 6 12.77 55 18.15 48 18.97 109 18.08 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     วสัดุผนัง/พื้นผิว 3 6.38 6 1.98 6 2.37 15 2.49 
      ประตู / หน้าต่าง 1 2.13 9 2.97 4 1.58 14 2.32 
      อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ / สื่อการเรียน 3 6.38 39 12.87 26 10.28 68 11.28 
      สภีายในห้องเรียน 2 4.26 18 5.94 14 5.53 34 5.64 
      การระบายอากาศ 7 14.89 21 6.93 18 7.11 46 7.63 
      อ่ืน ๆ 0 0.00 6 1.98 8 3.16 14 2.32 

รวม 47 100 303 100 253 100 603 100 

5. ท่านคิดว่าอาคารเรียนส าหรับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ควรจัดให้มีห้องเรียนเชิง
ปฏิบัติและห้องเรียนเชิงทฤษฏีควรแยกกันหรือไม่                  
      ควร 11 100 117 86.03 110 97.35 238 91.54 
     ไม่ควร 0 0 19 13.97 3 2.65 22 8.46 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้  
        

1. ท่านต้องการให้มีครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใดบ้าง
ในห้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)          
โต๊ะแบบห้องบรรยายทั่วไป 3 2.34 27 2.11 23 2.32 53 2.21 
โต๊ะขนาดใหญ่พิเศษ 9 7.03 62 4.85 46 4.64 117 4.88 
โต๊ะเขียนแบบ 10 7.81 110 8.60 79 7.96 199 8.30 
โต๊ะของอาจารย์ผู้สอน 11 8.59 75 5.86 37 3.73 123 5.13 
โต๊ะดราฟไฟ 5 3.91 98 7.66 62 6.25 164 6.84 
เก้าอ้ี 9 7.03 66 5.16 58 5.85 133 5.54 
ชั้นวางของ  11 8.59 97 7.58 56 5.65 165 6.88 
ไม้ทีสไลด์ติดโต๊ะ 7 5.47 99 7.74 95 9.58 201 8.38 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เก้าอ้ีเขียนแบบ 4 3.13 87 6.80 67 6.75 158 6.59 
เก้าอ้ีทั่วไป   0 0 29 2.27 19 1.92 48 2.00 
โต๊ะตัดกระดาษ  0 0 113 8.84 85 8.57 198 8.25 
กระดาน White Board  11 8.59 71 5.55 57 5.75 139 5.79 
บอร์ดส าหรับติดผลงาน 11 8.59 87 6.80 75 7.56 173 7.21 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (Projector) 11 8.59 79 6.18 89 8.97 179 7.46 
เครื่องฉายสไลด์ (Slide Projector) 11 8.59 83 6.49 58 5.85 152 6.34 
คอมพิวเตอร์ (Computer)   10 7.81 93 7.27 83 8.37 191 7.96 
อ่ืน ๆ 0 0 3 0.23 3 0.30 6 0.25 

รวม 128 100 1279 100 992 100 2399 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2. ท่านต้องการให้มีครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใดบ้าง
ในบริเวณโถงทางเดินอาคารเรียน  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

        

     ที่นั่งพักคอย   10 14.71 93 14.44 75 14.18 178 14.34 
     บอร์ดแสดงผลงาน  11 16.18 90 13.98 93 17.58 194 15.63 
     ชั้นแสดงผลงานแบบ Model 10 14.71 64 9.94 62 11.72 136 10.96 
     ตู้เก็บของส าหรับนักศึกษา (Lockers) 9 13.24 105 16.30 86 16.26 200 16.12 
     โต๊ะส าหรับนั่งท างาน 11 16.18 78 12.11 30 5.67 119 9.59 
     พ้ืนที่นั่งพักผ่อน 9 13.24 113 17.55 87 16.45 209 16.84 
     ชั้นวางของ 8 11.76 101 15.68 96 18.15 205 16.52 
     อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 68 100 644 100 529 100 1241 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ทางสัญจรภายในอาคาร  
        

1. ท่านคิดว่าอาคารเรียนควรมีลักษณะทางสัญจร
ทางนอนเป็นแบบใด         
     แบบ A   Single – Loaded Corridor      1 9.09 12 8.82 14 12.39 27 10.38 
     แบบ B   Double - Loaded Corridor 3 27.27 98 72.06 88 77.88 189 72.69 
     แบบ C   Hall 7 63.64 26 19.12 11 9.73 44 16.92 
     อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

2. ท่านคิดว่าควรมีบันไดหลักเชื่อมถึงทุกชั้นหรือไม่ 
        

     ควร 11 100 115 84.56 93 82.30 219 84.23 
     ไม่ควร 0 0 21 15.44 20 17.70 41 15.77 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. ท่านคดิว่าพ้ืนที่ทางสัญจรภายในอาคารควรมี
ลักษณะอย่างไร          
     พ้ืนราบระดับเดียวกัน 9 81.82 81 59.56 65 57.52 155 59.62 
     พ้ืนเล่นระดับ  2 18.18 55 40.44 48 42.48 105 40.38 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

4. ท่านคิดว่าควรมีพ้ืนที่ส าหรับสูบบุหรี่ต าแหน่งใด 
        

    มีทุกชั้น 11 100 131 96.32 104 92.04 246 94.62 
    มีชั้นเว้นชั้น 0 0 5 3.68 9 7.96 14 5.38 
    มีเฉพาะชั้นล่างเท่านั้น 0 0 0 0 0 0 0 0 
    มีเฉพาะชั้นบนเท่านั้น 0 0 0 0 0 0 0 0 
    อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 
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 จากตารางที่ 4.3 ได้แบ่งการวิเคราะห์ ดังนี้  
 ด้านอาคารเรียน  
 นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีอาคารเรียนส าหรับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ จ านวน 260 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 นักศึกษาและอาจารย์ส่วน
ใหญ่คิดว่าอาคารเรียนในปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80.77 และคิดว่าเหมาะสม จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23  
 ความคิดเห็นที่คิดว่าไม่เหมาะสม นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าส่วนที่ควรปรับปรุง
หรือแก้ปัญหามากท่ีสุดคือ ห้องเรียนในแต่ละชั้น จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 49.52 รองลงมาคือ 
สีของอาคารเรียน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.81 นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าจ านวนชั้นเรียนของ
อาคารเรียนในปัจจุบันยังไม่เพียงพอจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 65.77 ส่วนอาจารย์คิดว่าจ านวน
ชั้นเรียนเพียงพอแล้วทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าควรจัดห้องเรียนต่าง ๆ ให้อยู่ภายในอาคารเดียวกัน 
จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 83.46 และส่วนสนับสนุนส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากห้องเรียน 
นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าควรมี ห้อง Studio ส าหรับท างาน 24 ชม. จ านวน 243 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.58 รองลงมาคือ บริเวณพักผ่อน และห้องส าหรับท ากิจกรรม จ านวน 201 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.24 และห้องเก็บของจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 10.56 นักศึกษาและอาจารย์ส่วน
ใหญ่คิดว่าควรแบ่งชั้นเรียนไปตามแต่ละชั้นปีและภาควิชา จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 64.62  
 และคิดว่าไม่ควรจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 35.38  
 ด้านห้องเรียน 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอาคารเรียนในปัจจุบันของคณะฯ มีพ้ืนที่การ
ใช้งานและจ านวนห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 72.69  และส่วนที่คิดว่า
เพียงพอเป็นจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 และส่วนที่คิดว่าไม่เพียงพอมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการ จัดตารางเรียนให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามการเรียนการสอน จ านวน 98 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 รองลงมาคือการเพ่ิมจ านวนห้องเรียนในอาคารเดียวกันและห้องเรียนแต่ละ
ห้องให้เชื่อมต่อกันได้ จ านวนอย่างละ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ห้องเรียนที่อยู่ภายในอาคารเรียนปัจจุบัน
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 132 คน คิดเป็น 50.77 และไม่เหมาะสม 128 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.23 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าแนวทางการปรับปรุงในด้านขนาดห้องเรียน
มากที่สุดเป็นจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 20.73 รองลงมาคือ ลักษณะการจัดโต๊ะเก้าอ้ีใน
ห้องเรียน และทางเดินภายในห้องเรียน จ านวนอย่างละ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 18.08  อุปกรณ์
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อิเล็กทรอนิคส์ / สื่อการเรียน จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 11.28 การระบายอากาศ จ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.63 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรจัดให้มี
ห้องเรียนเชิงปฏิบัติและห้องเรียนเชิงทฤษฎี จ านวนทั้งสิ้น 238 คน คิดเป็นร้อยละ 91.54 และที่คิดว่า
ไม่ควร จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.46   
 ด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ 
 นักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการในด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียน พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการ ไม้ทีสไลด์ติดโต๊ะจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38 
รองลงมาคือ โต๊ะเขียนแบบ จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 และ ตัดกระดาษ จ านวน 198 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.25 และอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันตามล าดับ  
 นักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการในด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายใน
บริเวณโถงทางเดิน พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการ พื้นที่นั่งพักผ่อน จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.84 รองลงมาคือ ชั้นวางของ จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 16.52 และ ตู้เก็บของส าหรับ
นักศึกษา (Locker) จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 16.12 และความต้องการด้านอุปกรณ์เครื่องใช้
อ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน. 
 ด้านทางสัญจรภายในอาคาร  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ลักษณะทางสัญจรทางนอนควรเป็นแบบฺ B 
Double - Loaded Corridor จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 72.69 รองลงมาคือแบบ C  Hall 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92 และแบบ A Single – Loaded Corridor  จ านวน 27 คน     
คิดเป็นร้อยละ 10.38 และคิดว่าควรมีบันไดหลักในการเชื่อมถึงกันทุกชั้นเรียน จ าวน 219 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.23 พ้ืนที่และทางสัญจรภายในอาคารส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นในลักษณะพ้ืนระนาบ
เดียวกันจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 56.62 รองลงมาคือ พื้นแบบเล่นระดับจ านวน 105 คน     
คิดเป็นร้อยละ 40.38 พ้ืนที่สูบบุหรี่นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าควรมีพ้ืนที่นี้ในทุกๆชั้น 
จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 94.62 และให้มีชั้นเว้นชั้น จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามแบบค าตอบปลายเปิดและอธิบายเหตุผลประกอบ 
 ด้านอาคารเรียน  
 นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรมีอาคาร
เรียนโดยเฉพาะ พร้อมให้เหตุผลประกอบต่างๆ ดังนี้  
  - เป็นสาขาวิชาชีพที่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทักษะเฉพาะทางที่ส่งเสริม
วิชาชีพ  
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  - รูปแบบการเรียนไม่เหมือนคณะอื่น ๆ มีความเฉพาะเจาะจง แตกต่างจากการเรียน
ทั่วไป 
  - ความยืดหยุ่นในด้านการใช้พื้นที่และจัดกิจกรรมท าได้ดีกว่าหากมีอาคารเรียน
โดยเฉพาะ 
  - เนื่องจากผลงานที่ท ามีขนาดใหญ่ในบางวิชา มีความจ าเป็นในการใช้พื้นที่ในการ
ท างานและการน าเสนอผลงานค่อนข้างมาก  
  - เพ่ือความสะดวกในการจัดการนักศึกษาในคณะ ในทุกๆชั้นปี และการท างานที่
สามารถรวมกลุ่มกันท างานได้  
  - มีพ้ืนที่ท างานหลังเลิกเรียนได้ สามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารได้อย่างเต็มที่  
  - เพ่ือสะดวกต่อการจัดเก็บอุปกรณ์ส าหรับการท างานต่าง ๆ ของคณะ และอุปกรณ์
ของนักศึกษาเองด้วย  
  - เพ่ือตอบสนองการใช้งานด้านการเรียนสถาปัตยกรรมโดยตรง เช่น การท าโมเดล 
การมีพ้ืนที่ขีดเขียน พ่นสี ระบายสี ติดตั้งผลงาน เป็นต้น  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าอาคารเรียนในปัจจุบันไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน พร้อม
ให้เหตุผลดังนี้  
  - พ้ืนที่ใช้สอยในการท างานเฉพาะทางไม่เพียงพอ  
  - ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  
  - อาคารเรียนอยู่ห่างจากอาคาร workshop มากเกินไป ท าให้ไม่สะดวกในการใช้งาน
บางครั้ง 
  - บรรยากาศของอาคารเรียนไม่เหมาะกับการพัฒนางาน  
  - พ้ืนที่ใช้สอยในการท างานของแต่ละชั้นปีควรแยกกัน  
  - เป็นอาคารเรียนร่วมกันทั้งกับชั้นปีอื่นๆ และคณะอ่ืน ๆ ท าให้ไม่สะดวกต่อการ
ท างาน 
  - คณะฯ มีการท างานและกิจกรรมต่างๆ พร้อมกัน เมื่อต้องใช้ห้องเรียนจึงไม่เพียงพอ 
  - ขาดพ้ืนที่ส าหรับ Studio ให้นักศึกษาใช้งานแยกกับห้อง Lecture  
 การปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มีดังนี้  
  - อาคาเรียนมี 3-4 อาคารอยู่กระจายกันออกไป ควรจัดให้อยู่รวมกันภายในอาคาร
เดียวเพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน  
  - ควรเพิ่มพ้ืนที่ท างานไว้ส าหรับท างานกลุ่ม หรืองานขนาดใหญ่  
  - ควรเพิ่มจ านวนห้องเรียน 
  - ควรเพิ่มท่ีจอดรถ  
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 นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรจัดให้มี
ห้องเรียนต่างๆ อยู่ในอาคารเดียวกัน พร้อมให้เหตุผลประกอบต่างๆ ดังนี้ 
  - สะดวกต่อการเดินเชื่อมต่อถึงกัน ไม่เสียเวลาในการท างาน  
  - สะดวกในการปรึกษางานร่วมกัน 
  - สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง ท างานไปพร้อมกับการหาข้อมูลหรือพูดคุยสอบถาม
อาจารย์ได้เลย  
  - เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง และเพ่ือน ๆ  
  - สะดวกต่อการเดินทาง ไม่ต้องเปลี่ยนอาคารเรียนบ่อย แล้วต้องย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ไป
มา  
  - อาจารย์และนักศึกษาสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ง่ายขึ้น  
 ข้อเสนอแนะด้านส่วนสนับสนุนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากห้องเรียน มีดังนี้  
  - ร้านขายอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการเรียนของคณะ  
  - ร้ายถ่ายเอกสาร พิมพ์งานต่างๆ  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรแบ่ง ชั้นเรียนไปตามแต่ละชั้นปีและ
ภาควิชา พร้อมให้เหตุผลประกอบดังนี้  
  - เพ่ือไม่ให้แออัดจนเกิน ถ้าหากอยู่ในชั้นเดียวกันทั้งหมด  
  - ควรแบ่งตามภาควิชา แต่ไม่ควรแบ่งตามชั้นปี เพ่ือที่รุ่นน้องจะได้ปรึกษาพูดคุยกับรุ่น
พ่ีได้  
  - แต่ละชั้นปีการเรียนไม่เหมือนกันในบางวิขา เวลาส่งงานไฟนอลโปรเจคไม่ตรงกัน  
  - เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  - เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ง่ายต่อการจดจ า  
 นักศึกษาและอาจารย์ที่มีความคิดเห็นว่า ไม่ควรแบ่ง ชั้นเรียนไปตามแต่ละชั้นปีและภาควิชา 
พร้อมให้เหตุผลประกอบดังนี้  
  - รุ่นพี่จะได้ให้ค าแนะน า รวมถึงแลกเปลี่ยนปรึกษางานกับรุ่นน้องได้  
  - ควรแบ่งตามทักษะหรือความสนใจเฉพาะทางมากกว่า  
  - การแบ่งชั้นเรียนจะท าให้เจอรุ่นพี่ รุ่นน้อง ในคณะเดียวกันน้อยลง ท าให้ไม่เกิด 
ความสัมพันธ์ 
  - อยู่ชั้นเดียวกันสามารถเดินไปชมผลงานในแต่ละห้องได้  
  - จ านวนนักศึกษาไม่ได้มีมากเท่าท่ีควร  
  - ควรแบ่งแค่ภาควิชา ไม่ควรแบ่งชั้นปีของนักศึกษา 
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 ด้านห้องเรียน  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า อาคารเรียนในปัจจุบันมีพ้ืนที่การใช้งานใน
ห้องเรียน และจ านวนห้องเรียน ไม่เพียงพอ ให้เหตุผลประกอบ ดังนี้  
  - ขนาดห้องเรียนเล็กไปในบางวิชาที่ต้องเรียนร่วมกันกับชั้นเรียนอ่ืน  
  - พ้ืนที่ในห้องเรียนคับแคบในวิชาที่ใช้อุปกรณ์การท างาน หรือการเรียนมาก  
  - ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับวางอุปกรณ์ จานสี กระดาษ โมเดล ฯลณ  
  - จ านวนห้องไม่สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี และภาควิชา  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนที่มีความคิดเห็นว่า ห้องเรียนต่างๆ ที่อยู่ในอาคารเรียนปัจจุบัน ไม่
เหมาะสม ต่อการจัดการเรียนการสอน ให้เหตุผลประกอบ ดังนี้  
  - ห้องเรียนไม่มีความเฉพาะในแต่ละวิชา  
  - บางครั้งการฟังบรรยายในห้องที่ใช้โต๊ะเขียนแบบค่อนข้างใหญ่เกินไป  
  - พ้ืนที่คับแคบ ในบางครั้งที่มีการท าโมเดล อาจจะต้องพ่นสี หรือสเปรย์กาว อาจจะ
ท าให้ 
  - ห้องสกปรกได้  
  - จ านวนเก้าอ้ีไม่เพียงพอต่อการใช้งานฟังบรรยาย  
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นแนวทางการปรับปรุง  
  - ปรับเปลี่ยนลักษณะการจัดโต๊ะเก้าอ้ี ให้เหมาะสมในแต่ละวิชา  
  - ปรับเปลี่ยนลักษณะของขนาดโต๊ะเก้าอ้ีให้เหมาะสมกับแต่ละวิชา  
  - สี ภายในห้องเรียนเน้นสีที่สว่างเพ่ือให้ห้องดูกว้างขึ้น   
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรจัดให้ห้องเรียนเชิงปฏิบัติและห้องเรียน
เชิงทฤษฏีแยกกัน ให้เหตุผลประกอบ ดังนี้ 
  - การเรียนวิชาปฏิบัติ จะต้องใช้เสียงในการปรึกษางาน พูดคุยกัน หรือฟังเพลงในขณะ 
ท างาน แต่วิชาทฤษฏีต้องตั้งใจฟังและจดบันทึก  
  - รูปแบบการใช้งานไม่เหมือนกัน ห้องเรียนจึงควรแยกกัน 
  - จะได้มีประสิทธิภาพในการฟังบรรยายได้ดียิ่งขึ้น เป็นการแบ่งอย่างชัดเจนไปเลยว่า
คือห้องบรรยาย 
  - ห้องเรียนเชิงปฏิบัติต้องการพ้ืนที่ในการท างานมากกว่าห้องเรียนเชิงทฤษฏี 
  - ห้องเรียนเชิงปฏิบัติอาจจะไม่จ าเป็นต้องมีเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเรียนก็ได้  
นักศึกษาและอาจารย์ส่วนที่มีความคิดเห็นว่า ไม่ควรจัดให้ห้องเรียนเชิงปฏิบัติและห้องเรียนเชิงทฤษฏี
แยกกัน ให้เหตุผลประกอบ ดังนี้ 
  - จะได้ศึกษาไปพร้อมกับตัวอย่างงานที่อาจารย์น าเสนอให้ดู 
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  - ไม่สะดวกต่อการย้ายห้อง ย้ายอุปกรณ์ 
  - เรียบควบคู่ไปด้วยกันสะดวกต่อการใช้มากกว่า  
 ด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้  
 ความต้องการด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ จากข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ พบว่า นักศึกษามี
ความต้องการดังนี้  
  - เครื่องพิมพ์ (Printer)  
  - เครื่องถ่ายเอกสาร  
  - ล็อคเกอร์ส าหรับเก็บของ  
 ด้านทางสัญจรภายในอาคาร   
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรมีบันไดหลักท่ีเชื่อมถึงทุกชั้นภายใน
อาคาร ให้เหตุผลประกอบ ดังนี้ 
  - เวลาเร่งรีบจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอลิฟต์หลักของอาคาร  
  - สะดวกในการขนของ หรือชิ้นงานขนาดใหญ่ 
  - เผื่อไว้ส าหรับมีเหตุฉุกเฉิน  
  - เผื่อบางคนที่ไม่ต้องการใช้ลิฟต์ อาจจะอยากเดินขึ้นบันไดไปเร็วกว่า  
  - เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงแต่ละชั้น  
  - คนในคณะจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างที่พบเจอ พูดคุยกันได้  
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 ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน  
 
ตารางที่ 4.4: แสดงข้อมูลด้านด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ท่านคิดว่าในปัจจุบันอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอนที่ใช้อยู่มีความเหมาะสมหรือไม่         
      เหมาะสม  (ตอบในข้อ 3 ) 11 100 114 83.82 106 93.81 231 88.85 
      ไม่เหมาะสม   (ตอบในข้อ 2 ) 0 0 22 16.18 7 6.19 29 11.15 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

2. ถ้าไม่เหมาะสมท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงใน
ด้านใดบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )          
      เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 19 22.35 7 24.14 26 22.81 
      เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 0 0 16 18.82 5 17.24 21 18.42 
      จอฉายโปรเจคเตอร์ 0 0 10 11.76 4 13.79 14 12.28 
      อุปกรณ์ขยายเสียงภายในห้อง 0 0 20 23.53 6 20.69 26 22.81 

 (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

        กระดาน White Board  0 0 18 21.18 7 24.14 25 21.93 
        อ่ืน ๆ 0 0 2 2.35 0 0.00 2 1.75 

รวม 0 0 85 100 29 100 114 100 
3. ท่านคิดว่าอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่
ใช้อยู่มีปัญหาหรือไม่   

  
 

  
 

  
 

  

        มี ( ตอบในข้อ 4 ) 5 45.45 93 68.38 80 70.80 178 68.46 
        ไม่มี 6 54.55 43 31.62 33 29.20 82 31.54 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

4. ปัญหาที่ท่านพบในการใช้อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนเหล่านั้นมีอะไรบ้าง(ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ ) 

 
  

 
  

 
  

 
  

       เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานช้าหรือไม่ท างาน 5 16.67 90 18.33 76 17.88 171 18.13 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

       เครื่องคอมพิวเตอร์มักเกิดท่ีปัญหาไม่ทราบ
สาเหตุบ่อยครั้ง  

5 16.67 87 17.72 71 16.71 163 17.29 

       การเชื่อมต่อระบบ Internet เป็นไปได้
ยากล าบาก  

5 16.67 80 16.29 64 15.06 149 15.80 

       เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย       
โปรเจคเตอร์ไม่ตอบสนองการใช้งานซึ่งกันและกัน  

4 13.33 75 15.27 63 14.82 142 15.06 

      เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ฉายภาพหรือตัวอักษร
ได้ไม่ชัดเจน  

3 10.00 63 12.83 44 10.35 110 11.66 

        สีของภาพที่เกิดข้ึนบนจอฉาย ไม่ตรงกับที่
งานที่ท่านท ามา   

2 6.67 23 4.68 19 4.47 44 4.67 

       จอฉายภาพมีขนาดเล็กเกินไป   4 13.33 46 9.37 57 13.41 107 11.35 

       อุปกรณ์ขยายเสียง เช่น ไมค์ ล าโพง ฯ มักมี
ปัญหา 

2 6.67 16 3.26 18 4.24 36 3.82 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

       อุปกรณ์ขยายเสียง เช่น ไมค์ ล าโพงฯ มี จ านวน
น้อยเกินไป  

0 0 11 2.24 10 2.35 21 2.23 

      อ่ืน ๆ 0 0 0 0 3 0.71 0 0 

รวม 30 100 491 100 425 100 943 100 
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 จากตารางที่ 4.4 เกี่ยวกับด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษา
และอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบันอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้อยู่มีความ
เหมาะสม จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 88.85 และส่วนที่คิดว่ายังไม่เหมาะสม จ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.15 ส่วนที่คิดว่าไม่เหมาะสมคิดส่วนใหญ่คิดว่าควรปรับปรุงในด้านเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ขยายเสียงภายในห้อง จ านวนอย่างละ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81 รองลงมาคือ 
กระดาน white board จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.93 และ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 ในเรื่องของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้อยู่นักศึกษาและ
อาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่ายังมีปัญหา จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 68.46 และส่วนที่คิดว่าไม่มีปัญหา 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.54 ส าหรับส่วนที่พบปัญหาพบว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาในด้านของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานช้าหรือไม่ท างาน จ านวน 171 คน คิดเป็น 18.13 รองลงมาคือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุบ่อยครั้ง จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 17.29 และ การ
เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้ยากล าบาก จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามแบบค าตอบปลายเปิดและอธิบายเหตุผลประกอบ 
 ข้อเสนอแนะ 
 - ในการปรับปรุงด้านพ้ืนที่จัดเก็บอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบ  
 - ปรับปรุงเรื่องของเวอร์ชั่นการรองรับโปรแกรมต่าง ๆของคอมพิวเตอร์  
 ปัญหาอื่น ๆ ที่พบ  
 - กระดาน whiteboard ที่ใช้งานในปัจจุบันมีฝั่งที่เขียนแล้วลบไม่ได้ ควรปรับปรุงให้เป็นแบบ
ลบได้ทั้งหมด เพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน  
 - คอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการอัพเดทเวอร์ชั่น ท าให้บางครั้งท างานค่อนข้างช้า  
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 ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลด้านปัญหาพฤติกรรมในการใช้ห้องเรียน  
 
ตารางที่ 4.5: แสดงข้อมูลด้านปัญหาพฤติกรรมในการใช้ห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ท่านพบปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ห้องเรียนหรือไม่ 
        

     พบ (ตออบในข้อ 2) 11 100 78 57.35 63 55.75 152 58.46 
     ไม่พบ  (ตอบในข้อ 3) 0 0 58 42.65 50 44.25 108 41.54 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

2. ท่านพบปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ห้องเรียนอย่างไร    
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )         
     การส่งเสียงดังรบกวน  11 19.30 25 7.55 23 9.27 59 9.28 
     มีบุคคลภายนอกหรือนักศึกษาต่างคณะเข้ามาภายในคาบ
เรียนของท่าน  

10 17.54 15 4.53 21 8.47 46 7.23 

     การขีดเขียนโต๊ะเรียนและอุปกรณ์การเรียนของท่าน 0 0 63 19.03 35 14.11 98 15.41 

     การวางอุปกรณ์และของใช้ต่าง ๆ อย่างไม่เป็นระเบียบ   11 19.30 69 20.85 52 20.97 132 20.75 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านปัญหาพฤติกรรมในการใช้ห้องเรียน 
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

    การไม่รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
ห้อง  

11 19.30 75 22.66 61 24.60 147 23.11 

    การรับประทานอาหารภายในห้องเรียน   8 14.04 11 3.32 9 3.63 28 4.40 
    การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 0 0.00 49 14.80 26 10.48 75 11.79 
    การใช้ห้องเรียนเกินเวลาที่ก าหนด  6 10.53 22 6.65 18 7.26 46 7.23 
    อ่ืน ๆ 0 0 2 0.60 3 1.21 5 0.79 

รวม 57 100 331 100 248 100 636 100 

3. โดยเฉลี่ยแล้วท่านใช้ห้องเรียนประมาณกี่ชั่วโมงต่อวัน 
        

     2-4 ชั่วโมง 0 0 0 0 0 0 0 0 
     4-6 ชั่วโมง  3 27.27 21 15.44 15 13.27 39 15.00 
     มากกว่า 6 ชั่วโมง  8 72.73 115 84.56 98 86.73 221 85.00 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 
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 จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่พบปัญหาด้านพฤติกรรมการใช้
ห้องเรียนจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 58.46 และส่วนที่ไม่พบปัญหาจ านวน 108 คน ติดเป็นร้อย
ละ 41.54  ปัญหาพฤติกรรมการใช้ห้องเรียนที่พบมากที่สุดคือ  การไม่รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบของห้อง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 23.11 รองลงมาคือ การวางอุปกรณ์ของใช้
ต่างๆ อย่างไม่เป็นระเบียบ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 การขีดเขียนโต๊ะเรียนและอุปกรณ์
การเรียน จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 15.41 และการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 11.79 โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาในห้องเรียนมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 
จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 และใช้เวลาในห้องเรียน 4-6 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 

 

 ส่วนที่ 6 วิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
  
ตารางที่ 4.6: แสดงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แสงสว่างภายในห้องเรียนและอาคารเรียน 
        

1.ท่านคิดว่าแสงสว่างในอาคารเรียนปัจจุบันของท่านมีความ
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานหรือไม่         
        เหมาะสม   (ตอบในข้อ 4) 8 72.73 77 56.62 66 58.41 151 58.08 
        ไม่เหมาะสม  (ตอบในข้อ 2,3) 3 27.27 59 43.38 47 41.59 109 41.92 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

2.อาคารเรียนพบปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอในบริเวณใด  (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)         
        ห้องเรียน 2 13.33 26 17.45 22 20.56 50 18.45 
        โถงทางเดิน 9 60.00 56 37.58 40 37.38 105 38.75 
        ห้องน้ า 2 13.33 21 14.09 13 12.15 36 13.28 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

       บันไดหนีไฟ 2 13.33 46 30.87 32 29.91 80 29.52 

       อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 15 100 149 100 107 100 271 100 

3. ในอาคารเรียนปัจจุบันของท่าน มักพบปัญหาแสงสว่างใน
ลักษณะใดมากท่ีสุด          

      แสงธรรมชาติไม่เพียงพอ  9 81.82 46 52.87 32 41.03 87 49.43 

      ต าแหน่งโต๊ะ-เก้าอ้ีไม่สัมพันธ์กับต าแหน่งไฟภายใน
ห้องเรียน 

0 0 2 2.30 6 7.69 8 4.55 

      จ านวนของหลอดไฟไม่เหมาะสมต่อขนาดห้องเรียน 0 0 5 5.75 8 10.26 13 7.39 

      แสงส่องสว่างไม่ได้ตามมาตรฐานก าหนด 0 0 0 0 2 2.56 2 1.14 

      แสงจากหลอดไฟสว่างมากเกินไป 0 0 18 20.69 11 14.10 29 16.48 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

       ชนิดของแสงจากหลอดไฟไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน  2 18.18 16 18.39 19 24.36 37 21.02 

       อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 11 100 87 100 78 100 176 100 

4. ท่านคิดอาคารเรียนควรได้รับแสงสว่างประเภทใดมากที่สุด 
        

     แสงสว่างจากธรรมชาต ิ(Natural light) 10 90.91 126 92.65 104 92.04 240 92.31 

     แสงประดิษฐ์ (Artificial light) 1 9.09 10 7.35 9 7.96 20 7.69 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

5. ท่านคิดว่าห้องเรียนควรได้รับแสงสว่างประเภทใดมากที่สุด 
        

     แสงสว่างจากธรรมชาต ิ(Natural light) 6 54.55 40 29.41 11 9.73 57 21.92 

     แสงประดิษฐ์ (Artificial light) 5 45.45 96 70.59 102 90.27 203 78.08 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6. ท่านคิดว่าดวงไฟที่ใช้ในห้องเรียนควรใช้วิธีติดตั้งแบบใด 
        

      ฝังเพดาน 7 63.64 98 72.06 75 66.37 180 69.23 

      ติดเพดาน 2 18.18 36 26.47 35 30.97 73 28.08 
      ห้อยลงมาจากเพดาน 2 18.18 2 1.47 3 2.65 7 2.69 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 
สี 

        
1. ท่านคิดว่าสีของภายนอกอาคารเรียนควรเป็นสีโทนใด 

        
     โทนสีร้อน 0 0 0 0 5 4.42 5 1.92 
     โทนสีเย็น 5 45.45 84 61.76 70 61.95 159 61.15 
     โมโนโทน 3 27.27 26 19.12 20 17.70 49 18.85 
     ขาว – ด า 3 27.27 11 8.09 8 7.08 22 8.46 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     สีสัน (Colorful) 0 0 15 11.03 10 8.85 25 9.62 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 
2. ท่านคิดว่าสีของภายในอาคารเรียนควรเป็นสีโทนใด 

        
     โทนสีร้อน 0 0 6 4.41 5 4.42 11 4.23 
     โทนสีเย็น 6 54.55 79 58.09 64 56.64 149 57.31 
     โมโนโทน 2 18.18 12 8.82 18 15.93 32 12.31 
     ขาว – ด า 1 9.09 13 9.56 13 11.50 27 10.38 
     สีสัน (Colorful) 2 18.18 26 19.12 13 11.50 41 15.77 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. ท่านคิดว่าสีของห้องเรียนควรเป็นสีโทนใด 
        

     โทนสีร้อน 1 9.09 6 4.41 5 4.42 12 4.62 
     โทนสีเย็น 6 54.55 55 40.44 38 33.63 99 38.08 
     โมโนโทน 3 27.27 40 29.41 32 28.32 75 28.85 
     ขาว – ด า 1 9.09 21 15.44 19 16.81 41 15.77 
     สีสัน (Colorful) 0 0 14 10.29 19 16.81 33 12.69 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

4. ท่านคิดว่าสีของครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
ควรเป็นแบบใด          
     โทนสีร้อน 0 0 2 1.47 0 0 2 0.77 
     โทนสีเย็น 3 27.27 18 13.24 11 9.73 32 12.31 
     โมโนโทน 1 9.09 36 26.47 23 20.35 60 23.08 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
 

หวัข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     ขาว – ด า 3 27.27 45 33.09 50 44.25 98 37.69 
     สีสัน (Colorful) 0 0 20 14.71 13 11.50 33 12.69 
     สีของวัสดุธรรมชาต ิ 4 36.36 15 11.03 16 14.16 35 13.46 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 
เสียงรบกวน                 

1. อาคารเรียนปัจจุบันของท่านพบปัญหาด้านเสียงรบกวนหรือไม่    
 

    
 

  
 

  

    พบ  (ตอบในข้อ 2,3 ) 2 18.18 17 12.50 13 11.50 32 12.31 
    ไม่พบ  (ตอบในข้อ 4 ) 9 81.82 119 87.50 100 88.50 228 87.69 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 
2. อาคารเรียนปัจจุบันของท่านมีเสียงรบกวนจากสิ่งใดบ้าง (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  
 

    
 

  
 

  

     เสียงจากยานพาหนะต่าง ๆ 0 0 10 15.87 8 12.50 18 13.95 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     เสียงจากห้องเรียนชั้นอื่น ๆ  0 0 5 7.94 4 6.25 9 6.98 
     เสียงจากห้องเรียนชั้นเดียวกัน 0 0 9 14.29 6 9.38 15 11.63 
     เสียงจากภายในห้องเรียน    1 50.00 6 9.52 13 20.31 20 15.50 
     เสียงจากทางเดินหน้าห้องเรียน 1 50.00 15 23.81 13 20.31 29 22.48 
     เสียงจากสถานที่อ่ืน ๆ บริเวณมหาวิทยาลัย  0 0 3 4.76 9 14.06 12 9.30 
     เสียงจากแหล่งชุมชน 0 0 6 9.52 0 0 6 4.65 
     เสียงจากเครื่องปรับอากาศ 0 0 9 14.29 11 17.19 20 15.50 
     อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 2 100 63 100 64 100 129 100 

3. ท่านคิดว่าแนวทางการแก้ปัญหาควรเป็นอย่างไร 
        

     ใช้วสัดุดูดซับเสียงบางพ้ืนที่ หรือบางห้องที่มีเสียงรบกวนมาก 1 50.00 15 41.67 13 32.50 29 37.18 
     ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน และ
ปรับปรุงแก้ไข  

0 0 2 5.56 5 12.50 7 8.97 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

    เลือกวัสดุภายในอาคารที่ไม่สะท้อนเสียง 1 50.00 16 44.44 13 32.50 30 38.46 

    ออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาคารไม่ให้นักศึกษาเสียงดังรบกวน  0 0 3 8.33 9 22.50 12 15.38 

รวม 2 100 36 100 40 100 78 100 

4. ท่านคิดว่าควรมีเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนหรือไม่  
        

    ควร 11 100 125 91.91 99 87.61 235 90.38 
    ไม่ควร 0 0 11 8.09 14 12.39 25 9.62 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

การระบายอากาศ 
        

1. ท่านคิดว่าการระบายอากาศในอาคารเรียนควรใช้วิธีการใดจึง
เหมาะสม          
    โดยวธิีธรรมชาต ิ 5 45.45 43 31.62 63 55.75 111 42.69 
    โดยวธิีกล 1 9.09 4 2.94 2 1.77 7 2.69 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     ทั้ง 2 วิธี  5 45.45 89 65.44 48 42.48 142 54.62 
     อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

2. ท่านคิดว่าการระบายอากาศในห้องเรียนควรเป็นแบบใด 
        

    แบบใช้ลมธรรมชาติ 6 54.55 11 8.09 17 15.04 34 13.08 
    ใช้พัดลมและเครื่องดูดอากาศ 0 0 0 0 2 1.77 2 0.77 
    ใช้เครื่องปรับอากาศ 5 45.45 125 91.91 94 83.19 224 86.15 
    อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 11 100 136 100 113 100 260 100 

3. ท่านคิดว่าอาคารเรียนของท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
ระบายอากาศอย่างไร  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)         

     ต าแหน่งของอาคารจัดวางไม่ได้รับลม 5 12.20 15 11.03 12 10.62 32 11.03 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): แสดงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

นักศึกษา 
ทั้งหมด 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     รูปแบบของประตู – หน้าต่างไม่เหามะสม 9 21.95 85 62.50 84 74.34 178 61.38 

     ทิศทางของการเปิดประตูหน้าต่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับลม 11 26.83 16 11.76 9 7.96 36 12.41 

     การจัดวางอาคารใกล้ชิดกับอาคารอ่ืนมากไป จึงไม่มีระยะห่างที่
เพียงพอ 

6 14.63 9 6.62 5 4.42 20 6.90 

    การปลูกต้นไม้ท าให้บังทิศทางลม 8 19.51 11 8.09 3 2.65 22 7.59 
    อ่ืน ๆ 2 4.88 0 0 0 0 2 0.69 

รวม 41 100 136 100 113 100 290 100 
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 ตารางที ่4.6 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แบ่งประเด็นการวิเคราะห์ ดังนี้  
 ด้านแสงสว่างภายในอาคารเรียนและห้องเรียน  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าแสงสว่างในอาคารเรียนปัจจุบัน เหมาะสม 
จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 58.08 และส่วนที่คิดว่าไม่เหมาะสม 109 คน คิดเป็นร้อยละ 41.92 
ส่วนที่คิดว่าไม่เหมาะสมมักพบปัญหาแสงสว่างในบริเวณ โถงทางเดิน จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.75 รองลงมาคือ บริเวณบันไดหนีไฟ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 29.52 บริเวณห้องเรียน 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 18.45 และห้องน้ า จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 ปัญหาใน
ด้านแสงสว่างที่พบมากที่สุดคือ แสงธรรมชาติไม่เพียงพอ จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 49.43 
รองลงมาคือ ชนิดของแสงหลอดไฟไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.02 
และแสงสว่างจากหลอดไฟมากเกินไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.48   
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอาคารเรียนควรได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ 
จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 และแสงประดิษฐ์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และ
ส าหรับห้องเรียนควรได้รับแสงจากธรรมชาติจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 21.92 ส่วนที่คิดว่าควร
ได้รับแสงประดิษฐ์มีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 78.08 ดวงไฟที่ใช้ในห้องเรียนควรใช้วิธีติดตั้ง
แบบฝังเพดาน จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 รองลงมาคือใช้วิธีแบบติดเพดาน จ านวน 73 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.08 และห้อยลงมาจากเพดาน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.69  
 ด้านสี 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สีภายนกอาคารเรียนควรเป็นสีโทนเย็น 
จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 61.15  รองลงมาคือ โมโนโทน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 18.85 
และเป็นสีสัน ( colorful ) จ านวน25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62   สีภายในของอาคารเรียน นักศึกษา
และอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าควรเป็นสี โทนเย็น จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 57.31 รองลงมาคือ   
สีสัน ( colorful ) จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.77 และ โมโนโทนจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.31     
 สีของห้องเรียน นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าสีของห้องเรียนควรเป็นโทนสีเย็น 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 38.08 รองลงมาคือ โมโนโทน จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85 
และโทนสีขาว-ด า จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.77  
 สีของครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนนักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าควรใช้ สีขาว-ด า 
จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.69 รองลงมาคือ โมโนโทน  จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 
และสีของวัสดุธรรมชาติ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46  
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 ด้านเสียงรบกวน 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในด้านเสียงรบกวน จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.69 และส่วนที่พบปัญหาจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.31 ส่วนที่พบปัญหา พบเสียงจาก
ทางเดินหน้าห้องเรียน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.48 รองลงมาคือ เสียงจากภายในห้องเรียน
และเสียงจากเครื่องปรับอากาศ จ านวนอย่างละ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และเสียงจาก
ยานพาหนะต่าง ๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนที่พบปัญหาคิด
ว่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมเสียงโดยวิธีการ เลือกใช้วัสดุภายในอาคารที่มีคุณสมบัติ
ไม่สะท้อนเสียง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมาคือการแก้ไขโดยใช้วัสดุดูดซับเสียง
บางพ้ืนที่ หรือบางห้องที่มีเสียงรบกวนมาก จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 37.18 และเลือกวิธีการ
ออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาคารไม่ให้นักศึกษาส่งเสียงดังรบกวน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.38  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าควรมีเครื่องขยายเสียงในห้องเรียน จ านวน 235 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.38 และคิดว่าไม่ควร จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62  
 ด้านการระบายอากาศ  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการระบายอากาศในอาคารเรียนควรระบาย
อากาศโดยใช้ทั้ง 2 วิธี คือวิธีธรรมชาติและวิธีกล จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 54.62 รองลงมาคือ
โดยวิธีธรรมชาติ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 42.69 และโดยวิธีกล จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.69 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าการระบายอากาศในห้องเรียนควรเป็นแบบใช้
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15 รองลงมาคือ แบบใช้ลมธรรมชาติจ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.08 และแบบใช้พัดลมและเครื่องดูดอากาศ จ านวน 2 คน เป็นร้อยละ 0.77  
 ส าหรับอาคารเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบายอากาศ  ในด้านของรูปแบบของประตู – 
หน้าต่างไม่เหมาะสม จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38 รองลงมาคือ ด้านของทิศทางการเปิด
ประตูหน้าต่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับลม จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.41 และต าแหน่งของ
อาคารจัดวางไม่ได้รับลม จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.03 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามแบบค าตอบปลายเปิดและอธิบายเหตุผลประกอบ 
 ด้านแสงสว่างภายในอาคารเรียนและห้องเรียน 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า แสงสว่างในอาคารเรียนปัจจุบันมีความ
เหมาะสม พร้อมให้เหตุผลประกอบดังนี้  
 - มีแสงสว่างก าลังพอดี ไม่รบกวนสายตาจนเกินไป 
 - แสงไฟสว่างก าลังพอดีแต่ควรมีแสงธรรมชาติเข้ามามากกว่านี้  
 - แสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งานในส่วนต่างๆ ดีอยู่แล้ว  
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 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนที่มีความคิดเห็นว่า แสงสว่างในอาคารเรียนปัจจุบันมีความไม่
เหมาะสม ให้เหตุผลประกอบดังนี้  
 - แสงสว่างเพียงพอเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ส่วนโถงทางเดินและบริเวณอ่ืนสว่างยังน้อย
เกินไป  
 - แสงธรรมชาติเข้าถึงภายในอาคารได้ยาก 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 - การเลือกใช้แสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์ควรพิจารณาจากลักษณะการเรียนการสอน 
 - ลักษณะของดวงไฟที่ใช้ในห้องเรียน ควรผสมผสานกันตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น  
 ด้านสี 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 สีภายนอกอาคาร 
 - ควรพิจารณาถึง Identity ของคณะและการใช้งาน 
 - ควรค านึงถึงการป้องการความร้อน เพราะประเทศไทยมีอากาศร้อน  
 สีภายในอาคารเรียน  
 - ควรพิจารณาถึง Identity ของคณะและการใช้งาน 
 - มีผนังหรือบริเวณบางส่วนที่ตกแต่งเป็นลวดลายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม 
 - เน้นผนังสีขาว เพื่อจะได้ดูสะอาดตา  
 สีของห้องเรียน  
 - เน้นสีขาวที่ผนังใดผนังหนึ่งเพ่ือฉาย Projector  
 สีของครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ 
 - พิจารณาถึงการออกแบบภายในห้องเรียน ให้มีสไตล์ที่สอดคล้องกัน  
 - ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์แต่ละชนิดด้วย บางชนิดมีสีเฉพาะตัว ไม่สามารถเปลี่ยนได้  
 - หากเป็นวัสดุ Recycle ได้จะได้ประโยชน์อย่างมาก  
 ด้านเสียงรบกวน 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรมีเครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียน 
พร้อมให้เหตุผลประกอบดังนี้  
 - นักศึกษาคุยกันใช้เสียงค่อนข้างดัง  
 - เพ่ือให้ได้ยินเสียงชัดเจนยิ่งขึ้น 
 - ห้องบางห้องมีขนาดใหญ่ คนที่นั่งข้างหลังจะไม่ค่อยได้ยิน หากมีเสียงรบกวนที่ดังเกินไป 
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 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนที่มีความคิดเห็นว่า ไม่ควรมีเครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียน ให้
เหตุผลประกอบดังนี้  
 - จ านวนเครื่องขยายเสียงที่มีแบบเดิมดีอยู่แล้ว  
 - เสียงดังเกินไปอาจจะท าให้รบกวนสมาธิได้  
 ด้านการระบายอากาศ  
 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 - มีกลิ่นเหม็นจากโรงงานด้านข้างมหาวิทยาลัย ท าให้ส่งกลิ่นมาถึงห้องเรียน  
 - ห้องเรียนที่มีแต่เครื่องปรับอากาศท าให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ภายในห้องค่อนข้างอึดอัด 
นั่งนาน ๆ แล้วปวดหัว  
- ต้องการให้ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศได้ หนาวเกินไปก็ไม่ดี  
- ต้องการการระบายอากาศ หรือกลิ่นอับในห้อง เช่น กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่จากเพ่ือนๆ กลิ่น
ถุงเท้า ฯลฯ บ้างในบางครั้ง 
 
 ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับอาคารเรียนและห้องเรียน  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะใกล้เคียงกัน วิเคราะห์ออกมา
ได้เป็นประเด็นหลัก ๆ ด้วยกัน 2 เรื่อง คือ  
 1. ต้องการเพ่ิมเวลาในการใช้งานอาคารให้มากข้ึน ต้องการห้องท างานหรือห้องปฏิบัติการที่
เปิด 24 ชั่วโมงเนื่องจากรูปแบบของการท างานค่อนข้างใช้เวลานานและการท างานที่ต่อเนือง  
 2. การมีอาคารเรียนเฉพาะด้านจะท าให้สะดวกในการรองรับจ านวนนักศึกษา และห้องเรียน
ให้เหมาะสมต่อกัน และมีส่วนที่เป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรม และเก็บของเพ่ิมมากขึ้น  
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

 
 จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาการใช้งานพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา
ที่ครอบคลุมในเรื่องของการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารเรียนปัจจุบัน และส ารวจความต้องการด้านครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์เครื่องใช้และพ้ืนที่ที่ใช้ในการเรียนของนักศึกษาสถาปัตยกรรม  เพ่ือน าผลที่ได้เหล่านั้นมา
เสนอแนะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาและอาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีกลุ่มนักศกึษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จ านวน 136 คน และ
สถาปัตยกรรมภายใน จ านวน 113 คน นักศึกษารวมทั้งสิ้น 249 คน และกลุ่มอาจารย์ประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 11 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม,การสัมภาษณ์ ,การส ารวจและสังเกตแบบมีส่วนร่วม.   
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประเด็นปัญหาต่างๆ  
 5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประเด็นปัญหาต่าง ๆ เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาถึงจุดที่เกิดปัญหา
มากที่สุดภายในอาคาเรียน พบว่า นักศึกษาและอาจารย์ร้อยละ 41.92 พบเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้
พ้ืนที่อาคาร “ด้านอาคารเรียน” มากที่สุด คิดว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของอาคารเรียน ร้อยละ 
37.18 รองลงมาคือส่วนของห้องเรียน ร้อยละ 29.86  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน 
 5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดอาคารเรียนและห้องเรียน เป็นการวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบ
ถึงปัญหาในแต่ละส่วน ทั้งห้องเรียน อาคารเรียน ครุภัณฑ์ รวมไปถึงทางสัญจรภายในอาคาร โดยแบ่ง
การสรุปเป็นส่วนๆ ดังนี้  
 อาคารเรียน  
 นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ว่าควรมีอาคารเรียนส าหรับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ร้อยละ 80.77 คิดว่าอาคารในปัจจุบันไม่
เหมาะสมต่อการใช้งานด้านสถาปัตยกรรม ส่วนที่ควรมีการปรับปรุงและแก้ปัญหามากท่ีสุด ร้อยละ 
49.52 คือส่วนของห้องเรียนต่าง ๆ  รองลงมาคือสีของอาคารเรียน ร้อยละ 13.81 และบริเวณโดยรอบ
อาคาร ร้อยละ 8.57   
 อาจารย์ทั้ง 11 คน มีความคิดเห็นว่าอาคารเรียนในปัจจุบันมีจ านวนชั้นเรียนเพียงพอ นักศึกษา
ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.77 มีความคิดเห็นว่าไม่เพียงพอ และนักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.46 
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มีความคิดเห็นว่าควรจัดให้มีห้องเรียนต่าง ๆ อยู่รวมกันภายในอาคารเดียว นักศึกษาและอาจารย์ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 13.58 มีความคิดเห็นว่าส่วนสนับสนุนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากห้องเรียนควรมี ห้อง Studio 
ส าหรับท างาน 24 ชั่วโมง และร้อยละ 11.24 คิดว่าควรมีห้องส าหรับท ากิจกรรมและบริเวณพักผ่อน 
นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.62 คิดว่าควรแบ่งชั้นเรียนไปตามแต่ละชั้นปีและภาควิชา  
 ห้องเรียน  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.69 คิดว่าอาคารเรียนในปัจจุบันของคณะฯ มีพ้ืนที่
การใช้งานในห้องเรียนและจ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ คิดว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ จัดห้องเรียน
ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ ตามการเรียนการสอน ร้อยละ 51.90 น 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.77 คิดว่า ห้องเรียนต่างๆ ที่อยู่ในอาคารเรียน
ปัจจุบันเหมาะสมต่อการใช้งานและการจัดการเรียนการสอน ส่วนที่คิดว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 49.23 
ส่วนใหญ่คิดว่ามีแนวทางในด้านการปรับปรุงขนาดของเรียน ร้อยละ 20.73 ลักษณะการจัดโต๊ะเก้าอ้ี
ภายในห้องเรียน และทางเดินภายในห้องเรียนร้อยละ 18.08   
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.54 คิดว่า ควรจัดให้ห้องเรียนเชิงปฏิบัติแลห้องเรียน
เชิงทฤษฏีแยกกัน. 
 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ 
 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 8.38 มีความต้องการไม่ที
สไลด์ติดโต๊ะ และร้อยละ 8.30 มีความต้องการโต๊ะเขียนแบบ รองลงมาคือร้อยละ 8.25 มีความต้องการ
โต๊ะตัดกระดาษ อาจารย์ส่วนใหญ่มีความต้องการ กระดาน White Board, บอร์ดส าหรับติดผลงาน
,เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับเท่าๆ กัน  
 ครภุัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้บริเวณโถงทางเดิน นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
16.84 ต้องการที่นั่งพักผ่อน และร้อยละ 16.52 ต้องการชั้นวางของ  
 
ภาพที่ 5.1: ทางสัญจรภายในอาคาร 
 
ทางสัญจรภายในอาคาร  
 
 
 
 
 
 

A. Single – Loaded Corridor            B. Double - Loaded Corridor         C. Hall 
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 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.69 มีความคิดเห็นว่าอาคารเรียนควรมีลักษณะทาง
สัญจรเป็นแบบ B คือแบบ Double - Loaded Corridor (ตามภาพ) และคิดว่าควรมีบันไดหลักเชื่อมถึง
ทุกชั้นร้อยละ 84.23  ทางสัญจรภายในนักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.62 มีความคิดเห็นว่า
ควรมีลักษณะเป็นพ้ืนระนาบเดียวกัน ร้อยละ 94.62 คิดว่าควรมีพื้นที่สูบบุหรี่ในทุกชั้นของอาคารเรียน 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
 5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน เป็นการวิเคราะห์
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในด้านเทคนิคของอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียน รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนด้วย 
พบว่า นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.85 คิดว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
มีความเหมาะสม ร้อยละ 11.15 คิดว่าไม่เหมาะสม และร้อยละ 22.81 คิดว่าควรปรับปรุงในด้านเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขยายเสียงภายในห้อง   
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.46 คิดว่าอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้อยู่มี
ปัญหา และปัญหาที่พบส่วนใหญ่ร้อยละ 18.13 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานช้าหรือไม่ท างาน รองลง
ร้อยละ 17.29 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์มักเกิดที่ปัญหาไม่ทราบสาเหตุบ่อยครั้ง 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านปัญหาพฤติกรรมในการใช้ห้องเรียน  
 5.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาพฤติกรรมการใช้ห้องเรียน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้าน
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการใช้ห้องเรียน พบว่านักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.46 พบปัญหา
พฤติกรรมการใช้ห้องเรียน โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ร้อยละ 20.75 การวางอุปกรณ์และของใช้ต่าง 
ๆ อย่างไม่เป็นระเบียบ และร้อยละ 23.11 การไม่รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้อง ซ่ึง
โดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษาจะใช้ห้องเรียนมากกว่า 6 ชั่วโมง/วัน 
 ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 5.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคาร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ
ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
 แสงสว่างภายในห้องเรียนและอาคารเรียน  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.08 คิดว่าแสงสว่างในอาคารเรียนปัจจุบันมีความ
เหมาะสม และร้อยละ 41.92 คิดว่าไม่เหมาะสม พบปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอในบริเวณโถงทางเดิน
มากที่สุด ร้อยละ 38.75 ในอาคารเรียนปัจจุบันพบปัญหาแสงสว่างในลักษณะที่แสงธรรมชาติไม่
เพียงพอ มากท่ีสุดร้อยละ 49.43  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.31 คิดว่าอาคารเรียนควรได้รับแสงสว่างจาก
ธรรมชาติ (Natural light) มากทีสุ่ด และร้อยละ 78.08 คิดว่าภายในห้องเรียนควรได้รับแสงสว่างเป็น
แสงประดิษฐ์ (Artificial light) ดวงไฟที่ใช้ภายในห้องเรียน ร้อยละ 69.23 เห็นว่าควรใช้แบบฝังเพดาน
มากที่สุด  
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 สี 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.15 คิดว่าสีภายนอกอาคารเรียนควรเป็นสีโทนเย็น 
และสีภายในอาคารเรียนก็ควรเป็นสีโทนเย็น ร้อยละ 57.31 สีภายในห้องเรียน ร้อยละ 38.08 คิดว่า
ควรเป็นสีโทนเย็น และสีของครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องเรียนร้อยละ 37.69 คิดว่าควรเป็นโทนสีขาว – 
ด า  
 เสียงรบกวน 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.69 ไม่พบปัญหาด้านเสียงรบกวนในอาคารเรียน
ปัจจุบัน ส่วนที่พบปัญหาร้อยละ 12.31 พบปัญหาเสียงรบกวนจาก เสียงทางเดินหน้าห้องเรียน ร้อยละ 
22.48 และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเลือกใช้วัสดุภายในอาคารที่ไม่สะท้อนเสียง ร้อยละ 
38.46 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.38 คิดว่าควรมีเครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียน   
 การระบายอากาศ 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.62 คิดว่า วิธีการระบายอากาศของอาคารเรียนควร
ใช้ทั้ง 2 วิธีคือ โดยวิธีกลและวิธีธรรมชาติ และวิธีระบายอากาศภายในห้องเรียน ร้อยละ 86.15 คิดว่า
ควรใช้เครื่องปรับอากาศ นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.38 คิดว่า อาคารเรียนปัจจุบัน
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบายอากาศเพราะรูปแบบของประตู หน้าต่างไม่เหมาะสม.  
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ได้ศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผลโดยสรุปได้ดังนี้  
 5.2.1 ด้านประเด็นปัญหาต่างๆ 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่พบเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ในส่วนของอาคารเรียนมาก
ที่สุด และคิดว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขด้านอาคารเรียนและห้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจ
และสังเกตในเบื้องต้นที่ ผู้ใช้งานอาคารมักพบปัญหาด้านพ้ืนที่ภายในอาคารเรียน เช่นพื้นที่ส าหรับ
ท างาน ท ากิจกรรม เมื่อนักศึกษาส่วนใหญ่โดยเฉพาะชั้นปีที่ 1 มักจะมีกิจกรรมที่ท าร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
ซึ่งจ านวนนักศึกษาค่อนข้างมาก และยังขาดพ้ืนที่ที่รองรับกิจกรรมนั้น ๆ อยู่ ในปัจจุบันหากมีกิจกรรม
หรือการจัดงานของคณะ เช่น การน าเสนอผลงาน Thesis ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย , การจัดกิจกรรม
รับน้อง ฯลฯ นักศึกษาจะใช้ส่วนโถงอาคาร หรือห้องประชุมในส่วนอื่นของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมี
ความสะดวกและมีสถานที่ที่กว้างขวางกว่า  
 การปรับปรุงในส่วนอาคารเรียนและห้องเรียน สอดคล้องกับการส ารวจและสังเกตในเบื้องต้นที่
พบว่า ภายในห้องเรียนที่มีการเรียนในช่วงที่ต้องน าเสนอผลงานขนาดใหญ่ (โมเดล) หรือ ในวิชาที่ใช้
อุปกรณ์ในการท างานมาก เช่น วิชาออกแบบหลักของทั้ง 2 สาขาวิชา พ้ืนที่ภายในห้องเรียนค่อนข้าง
จ ากัด ด้วยขนาดของห้องเรียน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้อง จึงท าให้ในทุกครั้งต้องมีการจัด
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พ้ืนที่ภายในห้องโดยการเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ี หรืออุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็นออกมาไว้ที่บริเวณโถงทางเดิน 
เพ่ือท าให้ภายในห้องรองรับการติดตั้งผลงาน รวมถึงจ านวนนักศึกษาได้เพียงพอ  
  
ภาพที่ 5.2: แสดงบริเวณโถงทางเดินที่มีผลงานหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกย้ายมาไว้ชั่วคราว 
 
  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.3: แสดงบริเวณภายในห้องเรียนที่อยู่ในช่วงการน าเสนอผลงานนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพที่ 5.3 คือผลงานของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ซึ่งมีการจัดท าโมเดลขนาดใหญ่โดย
เป็นงานกลุ่มของนักศึกษา และน าผลงานมาน าเสนอในห้องเรียน อุปกรณ์ที่ใช้คือการใช้โต๊ะมาต่อเพ่ือ
เป็นฐานรองรับโมเดล และการติดตั้งผลงานที่เป็นกระดาษบนผนังของห้องเรียน 
 
 
 

โต๊ะเรียนที่ไม่ได้ใช้งาน ถูกน ามาวางไว้บริเวณทางเดิน โต๊ะที่ใช้วางโมเดลของนักศึกษา  
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 5.2.2 ด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน  
  5.2.2.1 อาคารเรียน  
  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าควรมีอาคารเรียน
โดยเฉพาะของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า อาคารเรียนที่มีการ
ออกแบบจากความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรงจะตอบสนองการใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และสอดคล้องกับแนวความคิดของ กาญจนา ตัณสุวรรณรัตน์ (2536) ที่ได้เสนอความเห็นไว้ว่า “อาคาร
เรียนสถาปัตยกรรม ควรเป็นอาคารเรียนเฉพาะสาขา และมีห้องต่างๆ ดังนี้ ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ห้อง
อ่านหนังสือ ห้องสมุด ห้องจัดนิทรรศการ ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการเขียนแบบรวมกับออกแบบ เป็นต้น 
เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนที่เฉพาะทาง จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่
เอ้ือเฟ้ือต่อการเรียนรู้ทักษะเฉพาะทางท่ีจะส่งเสริมวิชาชีพ ทั้งนี้อาคารเรียนที่ถูกออกแบบโดยศึกษามาก
จากปัญหาและความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้อาคารโดยตรง แต่ละส่วนของอาคารเรียนจะช่วย 
  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอาคารเรียนในปัจจุบันของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน เนื่องจากขาดพื้นที่ที่ส าหรับกิจกรรมในส่วน อ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากห้องเรียน เช่น พ้ืนที่ท ากิจกรรม หรือพ้ืนที่ปฏิบัติงานเฉพาะทางของนักศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับการส ารวจพื้นที่และสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัย ว่าอาคารเรียนในปัจจุบันยังพบปัญหา
การใช้งานอยู่ การปรับปรุงแก้ไขนักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรปรับปรุงในส่วนของ 
ห้องเรียนแต่ละชั้นมากที่สุด เนื่องจาก ในปัจจุบันการจ านวนห้องเรียนไม่สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา
ทั้ง 2 สาขาวิชา รวมไปถึงพ้ืนที่ และขนาดของห้องเรียนบางห้องที่ไม่เพียงพออีกด้วย รองลงมาคือ สี
ของอาคารเรียน นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเรื่องของสีของอาคารไว้ว่า อาคารเรียน
ควรเป็นสีโทนเย็นมากท่ีสุด ซึ่งขัดแย้งกับอาคารเรียนในปัจจุบันที่มีสีของอาคารเน้นไปทางสีเทาและสีด า  
  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจ านวนชั้นเรียนในอาคาเรียนปัจจุบันไม่
เพียงพอ ทั้งนี้เป็นเพระว่าในปัจจุบันการใช้งานอาคารเรียนของนักศึกษาสถาปัตยกรรมมีพ้ืนที่ใช้งาน
ด้านการเรียนหลักเพียงแค่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร Imagine Village หรืออาคาร A8 ซึ่งมีจ านวน
ห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้อง ทั้งนี้ที่ท าให้นักศึกษารู้สึกถึงจ านวนชั้นเรียนไม่เพียงพออาจจะเป็นเพราะยัง
ขาดส่วนสนับสนุนๆ อ่ืน เช่น พ้ืนที่พักผ่อน พ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรม ฯ จากการศึกษาในกรณีศึกษาของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจ านวนชั้นเรียน
ทั้งหมด 5 ชั้น โดยมีแนวคิดว่าให้แต่ละชั้นเป็นการแบ่งการใช้งานห้องเรียนแต่ละชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 
แต่การใช้งานจริงคือนักศึกษาทุกคนสามารถใช้พ้ืนที่อาคารได้อย่างเท่าเทียมกัน  
  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจัดให้ห้องเรียนต่างๆ อยู่ภายใน
อาคารเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบันห้องเรียนต่างๆ อยู่กระจายกันไปตามแต่ละอาคารภายใน
มหาวิทยาลัย ท าให้การใช้งานค่อนข้างล าบากทั้งในเรื่องของการปรึกษาพูดคุยงานระหว่างอาจารย์และ
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นักศึกษา, การขนของหรือเคลื่อนย้ายผลงานและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ได้สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ว่า พ้ืนทีภ่ายในอาคารเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคารเรียนมีความเหมาะสม 
จะมีผลต่อการส่งเสริมการท ากิจกรรมและการเรียนการสอนของนักศึกษา หากห้องเรียนและส่วนอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานด้านการเรียน อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันจะท าให้เอ้ือต่อการใช้งานและการท า
กิจกรรมของนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น 
  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีห้อง Studio ส าหรับท างาน 24 
ชั่วโมง  ที่เป็นส่วนสนับสนุนอืน่ ๆ นอกเหนือจากห้องเรียน เนื่องจากการท างานของนักศึกษา
สถาปัตยกรรมเป็นการท างานที่ค่อนข้างใช้เวลา ใช้พื้นที่ และเน้นการระดมความคิด จึงจ าเป็นต่อการมี
พ้ืนที่ที่สามารถให้นักศึกษาได้ท างานล่วงเวลาได้  และด้วยข้อจ ากัดอาคารเรียนในปัจจุบันทีส่ามารถใช้
งานห้องเรียนได้อย่างมีเวลาจ ากัดถึง 18.00 น. ท าให้ในบางครั้งการท างานที่ล่วงเวลานักศึกษาต้องใช้
พ้ืนที่บริเวณโถงทางเดิน หรือใต้อาคารบางต าแหน่งในการท างานแทน เช่น การท า Vertical Project1 

ที่เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้ท างานร่วมกันเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์กันภายในคณะ  
  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรแบ่งชั้นเรียนไปตามแต่ละชั้นปีและ
สาขาวิชา ซึ่งมีความสอดคล้องที่ใกล้เคียงกับกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยการแบ่งชั้นเรียนไปตามแต่ละชั้นปี แต่ของมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นจะมีเพียงสาขาสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์สาขาเดียวที่ใช้อาคารเรียนและในสาขาสถาปัตยกรรมนั้นนักศึกษาจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มตามการ
เลือกหัวข้อที่สนใจอยากศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เปรียบเสมือนเป็นวิชาหลักของการเรียนในคณะฯ ซึ่งทาง
คณะจะเรียกว่า “Design Studio” และส่วนของกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนั้นจะแบ่งชั้น
เรียนเป็นส่วนตามการใช้งานและสาขาวิชาแต่ไม่ได้แบ่งเป็นชั้นปีการศึกษา  
  5.2.2.2 ห้องเรียน  
  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอาคารเรียนในปัจจุบันของคณะฯ มี
พ้ืนที่การใช้งานในห้องเรียนและจ านวนห้องเรียน ไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจพื้นที่ภายใน
อาคารที่สังเกตเห็นได้ว่าจ านวนนักศึกษาของทั้ง 2 สาขาวิชามีค่อนข้างมาก แต่พ้ืนที่ที่จัดเป็นห้องเรียน
ค่อนข้างมีจ ากัดโดยมีห้องเรียนหลักอยู่ภายในบริเวณชั้น 3 ของอาคาร A8 เท่านั้น จึงท าให้ในปัจจุบัน
จ านวนห้องเรียนไม่สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา,ชั้นปีนักศึกษาและภาควิชา ส่วนพื้นที่การใช้งาน
ภายในห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ จะเกิดขึ้นในการเรียนบางวิชาที่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะด้าน หรือใช้
พ้ืนทีใ่นการท างานค่อนข้างมากเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ ปริญญา อังศุสิงห์ (2521) ที่มี
หลักการพิจารณาก าหนดขนาดพ้ืนที่ห้องเรียนว่าให้พิจารณาถึง กิจกรรมที่จัดให้มีข้ึนภายในห้องเรียน 
ซึ่งกิจกรรมในแต่ละประเภทต้องการเนื้อที่มากน้อยแตกต่างกัน รวมไปถึงจ านวนนักเรียนที่เข้าใช้
ห้องเรียนมีจ านวนมากน้อยเพียงใด  
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  สุธัญญะ นุมานิต (2522) ได้ให้หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา สรุปได้ว่า
ห้องเรียนเขียนแบบต้องการพ้ืนที่ 1 คน ต่อ 4.00 - 4.50 ตารางเมตร ซึ่งจากการส ารวจพ้ืนที่พบว่า
อาคารเรียนในปัจจุบันของคณะ ฯ มีห้องเรียนทั้งหมด 3 ขนาด ได้แก่  
  1. ห้องเรียนขนาดเล็ก 75 ตารางเมตรขึ้นไป จ านวน 20 ที่นั่ง  
  2. ห้องเรียนขนาดกลาง 120 ตารางเมตรขึ้นไป จ านวน 40 ที่นั่ง  
  3. ห้องเรียนขนาดใหญ่ 200 ตาราเมตรขึ้นไป จ านวน  80 ที่นั่ง  
  ดังนั้นหากพิจารณาดูแล้ว ขนาดห้องเรียนในอาคารเรียนปัจจุบันไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของห้องเรียนเขียนแบบ ยกตัวอย่าง เช่น ห้องเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 80 ที่นั่ง ต้องการพื้นที่
ต่อคน คิดเป็น 80 x 4.00 ตารางเมตร เท่ากับต้องการพ้ืนที่ 320 ตารางเมตร จะเห็นได้ว่าห้องเรียน
ขนาดใหญ่มีพ้ืนทีเ่พียง 200 ตารางเมตรโดยประมาณ  
  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการ “จัดห้องเรียนให้
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ ตามการเรียนการสอน” ซึ่งการจัดห้องเรียนให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือมี
ความยืดหยุ่นในการใช้พ้ืนที่ได้ อาจจะท าได้โดยการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในห้องเรียน เลือกใช้ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งของภายในห้องที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก 
  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าห้องเรียนในปัจจุบันไม่เหมาะสมต่อการใช้งานและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจและสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 
กลุ่มคือ อาจารย์และนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่า อาคารเรียนในปัจจุบันมีการใช้งานอาคารที่
ค่อนข้างหลากหลายเนื่องจากเป็นอาคารส่วนรวม โดยด้านล่างของอาคารจะมีบริเวณท่ีมีการค้าขาย มี
ร้านค้า เป็นตลาดนัดในบางวันส่วนบริเวณชั้น 1-2 จะเป็นร้านค้าให้เช่าในเชิงพาณิชย์เพื่อดึงดูด
ผู้ใช้บริการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนที่เป็นอาคารเรียนจริงๆ จะจัดอยู่ในบริเวณ
ชั้น 3 – 5 เท่านั้น ท าให้การใช้งานที่หลากหลายนี้ค่อนข้างปะปนกับบุคคลภายนอก.   
  นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นส่วนใหญ่ว่า ควรปรับปรุงในด้านขนาดห้องเรียน
มากที่สุด รองลงมาคือการจัดโต๊ะเก้าอ้ีภายในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้างต้นว่าพ้ืนที่
ภายในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรแยกห้องเรียนที่เป็นเชิงปฏิบัติและ
เชิงทฤษฏีออกจากกัน โดยให้เหตุผลว่า รูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างกัน การท างานของวิชาเชิง
ปฏิบัติค่อนข้างใช้พื้นที่ในการท างานมากบางครั้งอาจจะเป็นพื้นที่บริเวณโล่งๆ ส าหรับท าชิ้นงานขนาด
ใหญ่หรืองานกลุ่ม แต่ในวิชาทฤษฏีนักศึกษาจะมารับฟังการอธิบาย การบรรยายจากวิทยากร เพื่อท า
ความเข้าใจของการเรียนในแต่ละครั้ง และจึงแยกย้ายไปท างานตามท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นเท่านั้น 
จึงคิดว่าหากมีการแยกประเภทของห้องได้อย่างชัดเจนจะท าให้การท างานและการเรียนการสอนสะดวก
มากยิ่งขึ้น  
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  5.2.2.3 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้  
  นักศึกษาและอาจารย์ต้องการให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน เพ่ือความ
สะดวกดังนี้ ไม้ทีสไลด์ติดโต๊ะ โต๊ะเขียนแบบ โต๊ะตัดกระดาษ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
บอร์ดส าหรับติดผลงาน ชั้นวางของ โต๊ะดราฟไฟ เก้าอ้ีเขียนแบบ เครื่องฉายสไลด์  กระดาน White 
Board เก้าอ้ี  โต๊ะของอาจารย์ผู้สอน และโต๊ะขนาดใหญ่พิเศษตามล าดับ 
  จากความต้องการจะเห็นว่า สิ่งที่ต้องการมากท่ีสุดคือไม้ทีสไลด์ติดโต๊ะและโต๊ะเขียน
แบบ ซึ่งโดยปกติทั้ง 2 สิ่งนี้จะมาคู่กันเนื่องจากการใช้งานต้องใช้งานร่วมกัน เพ่ือความสะดวกในการ
ท างาน   
  นักศึกษาและอาจารย์ต้องการให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณโถงทางเดิน เพ่ือ
ความสะดวกดังนี้ พื้นที่นั่งพักผ่อน ชั้นวางของ ตู้เก็บของส าหรับนักศึกษา บอร์ดแสดงผลงาน  ที่นั่งพัก
คอย ชั้นแสดงผลงานแบบโมเดล โต๊ะส าหรับนั่งท างาน ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ
พ้ืนที่นั่งพักผ่อน โดยนักศึกษาได้ให้เหตุผลว่า ในช่วงเวลาที่ต้องรอใช้ห้องเรียนต่อจากชั้นเรียนอ่ืน 
ค่อนข้างเป็นเวลานาน และอยู่ในช่วงพักเท่ียงของนักศึกษา ส่วนบริเวณพักคอยที่เป็น Lounge ที่ทาง
มหาวิทยาลัยมีให้ ก็ค่อนข้างมีนักศึกษาหนาแน่นพอสมควร ท าให้นักศึกษาไม่มีพ้ืนที่หรือบริเวณพักผ่อน
เพียงพอ  
  5.2.2.4 ทางสัญจรภายในอาคาร  
  นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ทางสัญจรในอาคารเรียนควรเป็นแบบ 
Double – Loaded Corridor คือแบบทางเดินตรงกลางและมีห้องอยู่ทางด้านซ้ายและขวา ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าเป็นแบบเดียวกับอาคารเรียนในปัจจุบัน และคิดว่าควรมีบันไดหลักเชื่อมถึงทุกชั้น ทางสัญจร
ภายในอาคารนักศึกษาและอาจารย์คิดว่าควรเป็นพื้นระนาบเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
ที่สะดวก และมีพ้ืนที่สูบบุหรี่ในทุกชั้น  
 5.2.3 ด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน  
 นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นส่วนใหญ่ว่า อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมดีอยู่แล้ว ส่วนปัญหาที่พบเจอบ้างจะมีในเรื่องของ เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานช้าหรือไม่
ท างาน และเครื่องคอมพิวเตอร์มักเกิดปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม ที่ผู้วิจัยเคยได้พบคือบางชั้นเรียน คอมพิวเตอร์มักมีปัญหาที่เปิดไม่ติด หรือระบบท างาน
ค่อนข้างช้า วิธีการแก้ไขในเบื้องต้นคือ อาจารย์และนักศึกษาอาจจะต้องเสียเวลาที่จะปิดและเปิดเครื่อง
ใหม่ แต่ถ้าหากแก้ไขไม่ได้จะต้องโทรเพื่อเรียกหาฝ่ายไอทีของมหาวิทยาลัยเพื่อมาตรวจสอบและแก้ไข
ให้อีกครั้ง 
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 5.2.4 ด้านปัญหาพฤติกรรมการใช้ห้องเรียน  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ พบปัญหาด้านพฤติกรรมการใช้ห้องเรียน ปัญหาที่พบมากท่ีสุด
คือ การไม่รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบของห้อง รองลงมาในลักษณะคล้ายกันคือ การวาว
อุปกรณ์และของใช้ต่าง ๆ อย่างไม่เป็นระเบียบ ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้สอดคล้องกับการส ารวจพื้นที่ ที่พบว่า
ภายในห้องเรียนปัจจุบัน มีอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆทั้งท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็นถูกวางอยู่ตามมุมห้อง ใต้โต๊ะ 
หรือบริเวณทางเดินภายในห้องเรียน ท าให้การใช้พ้ืนที่ในห้องเรียนเป็นไปอย่างล าบาก ซึ่งการใช้งานใน
ห้องเรียนนักศึกษาและอาจารย์ใช้งานมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน  
 
ภาพที่ 5.4: แสดงภาพภายในห้องเรียนบริเวณท่ีมีอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่เป็นระเบียบ 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 5.2.5 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 ด้านแสงสว่าง  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าแสงสว่างในอาคารเรียนปัจจุบัน 
 เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน แต่พบว่าแสงสว่างในบริเวณโถงทางเดินมีความสว่างไม่เพียงพอ 
เนื่องจากฝ้าเพดานบริเวณทางเดินค่อนข้างสูง แสงสว่างจากหลอดไฟไม่สว่างเพียงพอที่ส่งมายังบริเวณ
นั้น รวมไปถึงแสงธรรมชาติที่เข้ามาในอาคารได้น้อยในบางจุด  
 ในอาคารเรียนปัจจุบันพบปัญหาแสงสว่างในเรื่องของแสงธรรมชาติไม่เพียงพอมากท่ีสุด 
เนื่องจากภายในห้องเรียนมีหน้าต่าง ที่เปิดรับแสงค่อนข้างน้อย และเป็นหน้าต่างที่บานไม่ใหญ่มากนัก 
รวมถึงบริเวณโถงทางเดินในบางจุดที่ต าแหน่งของอาคารอยู่ในด้านที่ไม่รับแสง จึงท าให้บริเวณโถง
ทางเดินค่อนข้างมืด 
 นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นส่วนใหญ่ว่าอาคารเรียนควรได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ
มากที่สุด เนื่องจากบริเวณอาคารเรียนส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณท่ีใช้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการ
เรียน เช่น การพักผ่อน นั่งเล่น หรือจัดกิจกรรมของคณะ ดังนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่จึงคิดเห็นว่าการมีแสง
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สว่างธรรมชาติเข้ามามาก จะท าให้พื้นที่ภายในอาคารเรียนดูโล่ง และไม่แออัด แต่อาจจะมีแสงจาก
หลอดไฟมาเสริมในบางต าแหน่งเพ่ือรองรับการใช้งานอาคารในช่วงกลางคืน ในอีกมุมหนึ่งนักศึกษาและ
อาจารย์เรียนส่วนใหญ่คิดว่าห้องเรียนควรได้รับแสงสว่างจากแสงประดิษฐ์มากท่ีสุด ทั้งนี้นักศึกษาและ
อาจารย์ได้ให้เหตุผลไว้ว่า แสงสว่างที่จะใช้กับห้องเรียน ควรพิจารณาจากลักษณะของการเรียน และ
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในห้องเรียนนั้นๆ ด้วย เช่นถ้าเป็นห้องเรียนที่มีการท างานที่จ าเป็นต้องมีแสง
สว่างอยู่ตลอดเวลา ก็ควรเลือกใช้แสงไฟประดิษฐ์ที่มีค่าความสว่างเหมาะสม เพราะแสงประดิษฐ์จะมี
แสงสว่างที่เท่ากันในทุกบริเวณจะท าให้ผู้เรียนมองเห็น และท างานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ซึ่งในส่วนของแสงสว่างที่ใช้ในห้องเรียน มีผลขัดแย้งกับแนวความคิดของ ณัฐชัย จันทรศิริ
(2535) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดความเหมาะสมแสงสว่างในห้องเรียน ควรให้ห้องเรียนหรืออาคารทุก
อาคารใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากที่สุด โดยเฉพาะการวางตัวอาคารให้ได้รับแสงเหนือ เพราะแสง
เหนือเป็นแสงที่สม่ าเสมอและสบายตาที่สุด.  
 จากข้อมูลของข้อมูลจากสมาคมวิศวกรรมแสงสว่างอเมริกา (IIIumination Engineering 
Society of North America, 1993 อ้างใน ปริญญา อังศุสิงห์, 2533) ได้สรุปไว้ว่า ระดับความสว่างที่
พอดีของห้องเรียนทั่วไปคืออยู่ที่ 500 LUX และส าหรับห้องเขียนแบบอยู่ที่ 750 LUX ส าหรับพื้นที่
ทั่วไป ทางเดินอยู่ที่ 100 LUX บันไดหรือลิฟต์อยู่ที่ 150 LUX   
 ด้านสี 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าสีภายนอกและภายในอาคารเรียนควรเป็นสีโทนเย็น 
เนื่องจากให้ความรู้สึกสบายตา ผ่อนคลายและช่วยสะท้อนความร้อนของอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุทธิดา อาขวานนท์ (2545) ที่ได้ระบุไว้ว่า สีเย็น  เป็นสีที่ให้ความรู้สึกเย็น ได้แก่ สีเขียว เหลือง
เขียว น้ าเงิน น้ าเงินเขียว ให้ความรู้สึกสงบนิ่ง มีสมาธิ หัวใจเต้นช้า เห็นวัสดุอยู่ไกลกว่าความเป็นจริง 
และแนวคิดของ เมธี ปิลันธนานนท์ (2528) ซึ่งให้หลักการพิจารณาการใช้สีทาห้องว่า ต้องค านึงถึงสีเย็น 
สีร้อน ว่าชนิดใดเหมาะสมที่จะทาบริเวณใด ในห้องเรียน อาคารเรียนมักนิยมใช้สีที่สบายตา ผ่อนคลาย  
เช่น สีเขียวอ่อน สีฟ้าอ่อน สีน้ าตาลอ่อน สีเบจ เป็นต้น  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าสีภายในห้องเรียนควรเป็นสีโทนเย็น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราวุธ วัฒนายุทธ (2540) ที่พบว่าสีทาภายในอาคารควรใช้สีอ่อน เช่น สีขาว สีชมพูอ่อน 
สีฟ้าอ่อน เป็นต้น เพราะจะท าให้ห้องดูสว่างและสบายตา ท าให้ผู้เรียนไม่อึดอัด สีของครุภัณฑ์ต่างๆ 
ภายในห้องเรียน ส่วนใหญ่คิดว่าควรใช้สีขาว – ด า เนื่องจากว่าเป็นสีของเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่มี
จ าหน่ายทั่วไป และเป็นสีที่ใช้ได้นานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ  
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 ด้านเสียงรบกวน 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาด้านเสียงรบกวน ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมซึ่งไม่ค่อยพบปัญหาในด้านนี้มากนัก จะมีเพียงแค่เสียงจากภายในห้องเรียนซึ่งเป็นการสนทนา
กันของนักศึกษา และเสียงดนตรีที่นักศึกษาเปิดเพลงระหว่างการท างาน  
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่า ควรมีเครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียน เพราะต้องการให้
สื่อสารกับนักศึกษาและอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในห้องเรียนขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมีเครื่อง
ขยายเสียง เพื่อให้นักศึกษาที่นั่งอยู่บริเวณด้านหลังห้องได้ยินได้ท่ัวถึง  
 ด้านการระบายอากาศ 
 นักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าการระบายอากาศในอาคารเรียนควรเป็นการใช้วิธีระบาย
อากาศท้ังวิธีธรรมชาติและวิธีกล และเลือกใช้เครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ตรึงใจ บูรณสมภพ (2521) ที่กล่าวไว้ว่า การระบายอากาศต้องอาศัยทั้งโดยวิธีธรรมชาติ 
คือการมีต าแหน่งประตูหน้าต่างที่เหมาะสม มีการจัดวางอาคารให้รับลม เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
และการใช้วิธีกลคือ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้น การ
ใช้เครื่องปรับอากาศ หรือพัดลมดูดอากาศบ้างจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น  
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า อาคารเรียนในปัจจุบันนักศึกษาและอาจารย์ส่วนใหญ่ยังพบ
ปัญหาเรื่องของการใช้พื้นที่ภายในห้องเรียนและอาคารเรียนอยู่บ้าง ด้วยข้อจ ากัดในการใช้อาคารเรียน
ในบริเวณชั้น 3 มีห้องเรียนที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา ท าให้ในบางวิชาห้องเรียนจะถูกจัดไว้ใน
อาคารอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ปัญหาด้านการใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในอาคารเรียน และ
ห้องเรียน เช่น ขนาดของห้องเรียนที่บางห้องมีขนาดที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนในบางวิชา , ครุภัณฑ์
เครื่องใช้ภายในห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ และยังไม่ตอบสนองการใช้งานได้ดีเท่าที่ควร  ในอีกแง่มุมหนึ่งนั้น
ความคิดเห็นจากอาจารย์ซึ่งได้อธิบายไว้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการเรียนการสอน ก็ได้ให้ไว้ว่า 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
 ในการศึกษาวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาปัญหา และส ารวจความต้องการจากกลุ่มผู้ใช้งานอาคาร
โดยตรงซึ่งเป็นการได้รับรู้ถึงข้อคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ที่จะ
น าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในอาคารเรียนได้ ทั้งนี้จากการศึกษา
ถึงปัญหาการใช้งานพ้ืนที่ดังท่ีกล่าวมาท้ังหมด ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
อาคารเรียนปัจจุบันไว้ ดังนี้  
 จากกศึกษาที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยแบ่งการศึกษาเป็นประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปัญหาพื้นที่การใช้อาคารเรียน จึงท าให้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีความหลากหลายของปัญหาแต่
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สามารถจัดหมวดหมู่ของปัญหาเหล่านั้นได้ การเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้จึงจะเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้  
 1. การแก้ไขปัญหาด้วยการออกแบบปรับปรุง (Design & Improvement Solution)  
 การแก้ไขปัญหาด้วยการออกแบบปรับปรุง เกิดจากการส ารวจพื้นที่ภายในอาคารเรียนโดย
ผู้วิจัย,ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะส่วนของปัญหา
เกี่ยวกับพ้ืนที่ภายในห้องเรียนและอาคารเรียน เช่น รูปแบบของการจัดโต๊ะเก้าอ้ีภายในห้องเรียน, 
ครุภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน หรือบริเวณโถงทางเดินภายในอาคารที่ยังพบ
ปัญหาด้านแสงสว่างไม่เพียงพอ,ขาดพ้ืนที่ส าหรับพักคอย ตามท่ีได้สรุปผลไว้ข้างต้น การออกแบบและ
การปรับปรุงพื้นที่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมต่อการน ามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ภายใน
อาคารเรียนและห้องเรียนให้ใช้งานบนข้อจ ากัดได้อย่างเกิดประโยชน์และตอบสนองต่อการใช้งานมาก
ที่สุด  
 แนวทางในแก้ไขปัญหา  
  1.1 การออกแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภายในห้องเรียนให้มีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานให้ได้ในหลายวิชา เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านจ านวนห้องเรียนที่ไม่เพียงพออาจจะท าให้ไม่สามารถ
จัดไว้เพื่อเรียนเพียงแค่วิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น  
  1.2 การออกแบบพ้ืนที่บริเวณโถงทางเดิน ให้มีจุดพักผ่อน หรือท่ีนั่งพักคอยมากขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองการใช้งานของนักศึกษาที่มักจะมานั่งรอระหว่างคาบเรียนในแต่ละวิชา  
  1.3 การออกแบบให้มีพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากห้องเรียน เพ่ือความสะดวกในการ
ใช้งาน เช่นพื้นที่เก็บของ,พ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรม,พ้ืนที่สูบบุหรี่ เป็นต้น  
  1.4 การปรับปรุงในพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมในส่วนต่าง ๆ ของอาคารเรียนและ
ห้องเรียนให้ตอบสนองความต้องการและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง เช่น การปรับปรุงสีของ
ห้องเรียนให้เป็นสีโทนเย็น, สขีองของครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน, วัสดุอุปกรณ์, พ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรม
และเก็บของ 
  1.5 การปรับปรุงพื้นที่ในห้องเรียนให้มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บของ หรือติดตั้งผลงานของ
นักศึกษาได้พ้ืนภายในห้องเรียนวิชาปฏิบัติควรจัดให้มีพ้ืนที่ 4.0 - 4.50 ตารางเมตร ต่อ นักศึกษา 1 คน 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน และท าให้ภายในห้องเรียนไม่คับแคบจนเกินไป 
  1.6 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนและห้องเรียนบางจุดให้เหมาะสมต่อ
การใช้งาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 2. การแก้ไขปัญหาด้วยการจัดการ (Management Solution) 
 การแก้ไขปัญหาด้วยการจัดการ เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามจากอาจารย์หัวหน้าภาคและอาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทีให้ข้อมูลในเรื่อง
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ของการบริหารจัดการ,การวางแผนการจัดตารางสอนของคณะ, รูปแบบการเรียนการสอน ของทั้ง 2 
สาขาวิชา, หลักสูตรและข้อจ ากัดในการใช้อาคารเรียน จากการสัมภาษณ์อาจารย์มีความคิดเห็นว่าการ
จัดการเป็นวิธีในการช่วยแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมและให้ผลในระยะยาว เพราะการจัดการที่ดีและ
เหมาะสมจะช่วยให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพได้ยิ่งขึ้น โดยในบทที่ 2 ผู้วิจัยได้
ข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ต่อยอดแนวคิด
การจัดการเรียนแบบ Block Course เพ่ือเสนอแนะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะน าไปพัฒนาต่อได้ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  
  2.1 วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course จะช่วยให้ผู้เรียนได้โฟกัสใน
รายวิชาที่เรียนอยู่อย่างเต็มที่มากขึ้น หากดูจากตารางสอนในปัจจุบัน พบว่า การเรียนการสอนจะมี
ทั้งหมด 4 - 5 วันต่อสัปดาห์ในทั้ง 2 ภาคการศึกษา และด้วยการเรียนของคณะสถาปัตยกรรมที่เน้นการ
ท างานแบบ Project Base ท าให้นักศึกษาต้องแบกรับการท างานในแต่ละวิชาค่อนข้างมาก หากมีการ
แบ่งการเรียนไปในแต่ละเทอมและจัดหมวดหมู่วิชาโดยยึดหลักการของการจัดแบบ Block Course มา
ใช้ ก็จะช่วยให้การเรียนการสอนประหยัดเวลา ลดการใช้ห้องเรียนและลดการท างานในปริมาณมากของ
นักศึกษาลงได้ จึงได้เสนอแนะ ดังนี้  
  แนวคิดวิธีการจัดการเรียนแบบ Block Course  
   2.1.1 จัดหมวดหมู่ของวิชาที่มีรูปแบบการเรียนที่สอดคล้องไปแนวทางเดียวกันได้  
   2.1.2 ใน 1 ปีการศึกษาจะมีทั้งหมด 2 ภาคการศึกษา และใน 1 ภาคการศึกษา
อาจจะแบ่งเป็นครึ่งเทอมแรก (A) / ครึ่งเทอมหลัง (B)  เพ่ือส าหรับจัดรายวิชาลงไปในแต่ละเทอม  
   2.1.3 พิจารณาว่าในแต่ละภาคการศึกษามีการจัดให้เรียนจ านวนกี่วิชาและเรียน
กี่วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักสูตรและรูปแบบของการเรียนแต่ละสาขาวิชาด้วย.  
   2.1.4 น าวิชาที่มีแนวทางการเรียนสอดคล้องกัน มาจัดแบ่งไว้ในครึ่งเทอมแรก
และครึ่งเทอมหลัง เมื่อวิชาถูกแบ่งไปเรียนยังเทอมหลังแล้วนั้น การใช้ห้องเรียนทั้ง 5 วันก็จะลดลง
อาจจะเหลือเพียง 2 – 3 วันต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับจ านวนวิชาที่จัด.  
 
 
 
 
 
 
 
 



191 

ตารางที่ 5.1: แนวทางการจัดตารางสอนในครึ่งเทอมแรก ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 
 

วัน Section 08.30 – 09.50                                            16.40 – 17.50 

จ. 1                  ARC 151 Architecture Design 1 (A8-301)          ) 

อ. 1 ARF 161 Drawing & Rendering 1 (A8-301)     ) 

พ. 1 ARF 163 Basic Design (A8-301) 

พฤ.   
ศ.   

ส.   

 
ตารางที่ 5.2: แนวทางการจัดตารางสอนในครึ่งเทอมหลัง ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 
 

วัน Section 08.30 – 09.50                                            16.40 – 17.50 

จ. 1                  ARC 151 Architecture Design 1 (A8-301)          ) 

อ. 1 ARF 161 Drawing & Rendering 1 (A8-301)     ) 

พ. 1        ARF 164 Basic Graphic & Drafting (A8-301) 

พฤ.   
ศ.   

ส.   

 
  2.2 วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Studio จากศึกษาข้อมูลพบว่า การเรียนการ 
  สอนในระดับชั้นปีที่ 1 – 2 ของทั้ง 2 ภาควิชา มีรายวิชาที่ต้องเรียนเป็นพ้ืนฐาน
ค่อนข้างมาก    
  เช่น วิชา Architecture Design 1, Interior Design 1, Basic Design, Drawing & 
Rendering เป็นต้น วิชาเหล่านี้จะเป็นวิชาที่เน้นพื้นฐานด้านการออกแบบและเป็นวิชาที่ต้องใช้อุปกรณ์
การเรียนต่างๆ โดยเฉพาะ เช่นกระดาษเขียนแบบ, กระดานส าหรับวาดภาพ, จานสี, พู่กัน และอุปกรณ์
อ่ืนๆ อีกมากมาย ด้วยลักษณะการเรียนที่ค่อนข้างมีอุปกรณ์ในการใช้งานมีจ านวนนักศึกษาต่อห้องเรียน
ค่อนข้างมาก จึงท าให้การเรียนแบบต้องเปลี่ยนห้องเรียนไปตามตารางเรียนหรือการที่จ าเป็นต้องใช้
พ้ืนที่ในกรณีต้องการท างานต่อให้เสร็จสิ้น อาจจะท าให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานมากนัก ผู้วิจัยจึงมี
ข้อคิดเห็นว่า ควรจัดให้มีห้องเรียนแบบ Studio ส าหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 – 2 เหตุผลที่มีเพียง 2 ชั้น



192 

ปี เพราะนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ภายในห้องเรียน
เท่านั้น อาจจะแยกย้ายกันไปท างานตามที่ต่าง ๆ หรือโดยเฉพาะชั้นปีสุดท้ายของทั้ง 2 ภาควิชาจะใช้
เวลาส่วนใหญ่ในการหาข้อมูลและท าธีสิส จะเข้ามาเฉพาะในช่วงที่มีการนัดหมายกับอาจารย์เท่านั้น.  
 
ภาพที่ 5.5: แนวคิดในการจัดการห้องเรียนแบบ Studio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 ข้อจ ากัดในการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดต่างๆ ดังนี้  
 5.4.1 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาการเก็บข้อมูลต่างๆ จึงท าได้
เพียงในช่วงเวลาเปิดเทอมของนักศึกษาเท่านั้น ทั้งการแจกแบบสอบถาม,การส ารวจพื้นที่ใช้งาน, และ 
การสัมภาษณ์กับอาจารย์และนักศึกษา 
 5.4.2 การเข้าถึงข้อมูลด้านนโยบายของสถานศึกษา ผู้วิจัยรับทราบข้อมูลด้านนโยบายได้ไม่
ละเอียดมากนักรู้เพียงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากอาจารย์หัวหน้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 5.4.3 การเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งของผู้วิจัยอาจจะไม่ทั่วถึงต่อ การเรียนหรือกิจกรรมบางอย่าง 
เนื่องจากผู้วิจัยมีวันเวลาที่ไม่สะดวกเข้าไปในช่วงที่มีกิจกรรมนั้นๆ การส ารวจพื้นที่ในช่วงที่มีกิจกรรม
ของคณะหรือการเรียนที่มีการใช้พ้ืนที่มากในบางครั้ง ผู้วิจัยจึงมีตกหล่นไปบ้าง  
 5.4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากการที่ผู้วิจัยได้ตั้งเป้าในการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามไว้ทั้งหมดจ านวน 280 ชุด เพื่อส ารองไว้ส าหรับแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์และการไม่ได้รับ
คืน ซึ่งการแจกแบบสอบถามครั้งนี้อาจจะมีแบบสอบถามท่ีตกหล่นไปบ้าง ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

พ้ืนที่ส่วนกลาง 

Common Area 

Interior Design Architecture 

Studio 

1 

 Studio 

2 

Studio 1  Studio 

2 
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 5.4.5 การสัมภาษณ์นักศึกษา เนื่องจากการสัมภาษณ์นักศึกษาต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่ม
ตัวแทนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อพูดคุยสัมภาษณ์และให้ข้อมูล แต่ด้วยระยะเวลาที่มีจ ากัดเพราะ
นักศึกษาบางท่านอาจจะไม่สะดวกในการพูดคุยนานมากนัก หรือติดภารกิจและกิจกรรมอ่ืนๆ อยู่จึงท า
ให้การสัมภาษณ์เป็นไปค่อนข้างล าบาก  
 
5.5 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 5.5.1 การศึกษาปัญหาการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารเรียนหรืออาคารใดก็ตาม ควรศึกษาให้
ครอบคลุมถึงเรื่องของการจัดการด้วย เพราะการจัดการเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะบ่งชี้ได้ว่าอาคารนั้นมี
หรือไม่มีปัญหาอย่างไร 
 5.5.2 ควรท าการศึกษาโดยสัมภาษณ์ถึงเรื่องการจัดการการเรียนการสอน และท าความเขา้ใจ
เกี่ยวกับนโยบายของสถานศึกษา, หลักสูตรและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากข้ึน เพ่ือให้เกิดแนวทางการแก้ไข
จากหลากหลายมุมมอง  
 5.5.3 ควรลงพ้ืนที่ส ารวจและสังเกตกิจกรรมที่เกิดข้ึนอย่างหลากหลายรวมถึงการใช้งานของ
ผู้ใช้อาคารให้มากขึ้น เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้งานพ้ืนที่,รูปแบบของกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกัน 
 5.5.4 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และอาคารเรียนในกรณีศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอ่ืน ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางในการแก้ไขจัดการทั้งพ้ืนที่อาคารและการ
เรียนการสอน  
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แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องปัญหาการใช้พื้นที่ภายในอาคารเรียน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

ปีการศึกษา 2560 

  
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านการใช้อาคารเรียนของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ของเพื่อการศึกษาหาความต้องการ
ด้านการใช้พื้นที่ และครุภัณฑ์ ต่างๆ ในอาคารเรียนเละห้องเรียน รวมถึงปัญหาด้านการใช้งานอาคาร 
และการจัดการการเรียนการสอน   ทั้งนี้ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบค าถาม และขอ
รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดจะน าไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
ต่อไป 

 
ค าชี้แจง:  โปรดเติมเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      

 ชาย   หญิง 
2. สถานะ    

 นักศึกษา  อาจารย์ 
3. ชั้นปีการศึกษา (ส าหรับนักศึกษา)  

 ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4  ชั้นปีที่ 5 
4. สาขาวิชา  

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ (2 ข้อ) 
ค าชี้แจง: โปรดเติมเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน หรือเติมค าในช่องว่าง 
1. ท่านคิดว่าปัจจุบันท่านพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่อาคารด้านใดมากท่ีสุด  

 ด้านอาคารเรียน 
 ด้านการจัดห้องเรียน 
 ด้านสภาพแวดล้อม เช่น แสง สี การระบายอากาศ เสียงรบกวนภายในอาคาร ฯลฯ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ___________________________________________________ 

2. ท่านคิดว่าอาคารเรียนปัจจุบันของท่านควรมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

 อาคารเรียน     ห้องเรียน 
 โถงทางเดิน     บริเวณโดยรอบอาคารเรียน 
 บันไดหนีไฟ     ห้องน้ า 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________  

 
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามด้านการจัดการอาคารเรียนและห้องเรียน   
ค าชี้แจง: โปรดเติมเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน หรือเติมค าในช่องว่าง 
 อาคารเรียน (7 ข้อ) 
1. ท่านคิดว่าควรมีอาคารเรียนส าหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยเฉพาะหรือไม่ 

 ควร     เพราะเหตุใด_______________________________________ 
 ไม่ควร  เพราะเหตุใด_______________________________________ 

2. ท่านคิดว่าอาคารเรียนปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของ
ท่านหรือไม่  
  เหมาะสม     (กรุณาตอบในข้อ 4)  
  ไมเ่หมาะสม (กรุณาตอบในข้อ 3) 
 เพราะเหตุใด_____________________________________________  
3. ท่านคดิว่าอาคารเรียนของท่านควรมีการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาในส่วนใดมากที่สุด  

 บริเวณโถงชั้นล่าง 
 บริเวณโถงทางเดินภายในอาคาร 
 ห้องเรียนในแต่ละชั้น  
 บริเวณโดยรอบอาคารเรียน 
 สีของอาคารเรียน 
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 แสงสว่างภายในอาคารเรียน 
 ส่วนสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ห้องน้ า / ห้องเก็บของ ฯ  
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 

4. ท่านคิดว่าอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีจ านวนชั้นเรียนเพียงพอหรือไม่  
  เพียงพอ    
  ไม่เพียงพอ     
5. ท่านคิดควรจัดให้มีห้องเรียนต่าง ๆ อยู่ภายในอาคารเดียวกันหรือไม่  
  ควร     เพราะเหตุใด_______________________________________  
  ไม่ควร  เพราะเหตุใด_______________________________________ 
6. ท่านคิดว่าอาคารเรียนควรมีส่วนสนับสนุนใดบ้างที่นอกเหนือจากห้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ห้อง Studio ส าหรับท างาน 24 ชม.  ห้องส าหรับจัดนิทรรศการ 
  ห้องเก็บของ     ห้องส าหรับงานพิมพ์/ถ่ายเอกสาร 
  ห้องส าหรับท ากิจกรรม   ห้องสมุดเฉพาะทาง  
  บริเวณพักผ่อน    ห้องวัสดุ (Materials Room) 
  ห้องประชุม     ห้องตรวจแบบ 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ___________________________________________ 
7. ท่านคิดว่าควรแบ่งชั้นเรียนไปตามแต่ละชั้นปีและภาควิชาหรือไม่  
  ควรแบ่ง  เพราะเหตุใด___________________________________  
  ไม่ควรแบ่ง เพราะเหตุใด___________________________________ 
 
 ห้องเรียน (5 ข้อ) 
1. ท่านคิดว่าอาคารเรียนปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีพ้ืนที่การใช้งานในห้องเรียนและ
จ านวนห้องเรียนเพียงพอหรือไม่  
  เพียงพอ     ( กรุณาตอบในข้อ 3 )    
  ไม่เพียงพอ  เพราะเหตุใด_______________________________________ 
 (กรุณาตอบในข้อ 2) 
2. ถ้าไม่เพียงพอท่านคิดว่าจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรที่เหมาะสมที่สุด  
  เพ่ิมจ านวนห้องเรียนในอาคารเดียวกัน 
  เพ่ิมจ านวนห้องเรียนในต่างอาคาร  
  จัดห้องเรียนให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามการเรียนการสอน 
  จัดห้องเรียนแต่ละห้องให้เชื่อมต่อกันได้     
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  ลดขนาดโต๊ะเรียนให้เล็กลง มีทางเดินเพ่ิมขึ้น  
  ลดจ านวนโต๊ะ เก้าอ้ี และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็นลง 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
3. ท่านคิดว่าห้องเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาคารเรียนปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อการใช้งานและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่  
  เหมาะสม      (กรุณาตอบในข้อ 5) 
  ไม่เหมาะสม (กรุณาตอบในข้อ 4) 
เพราะเหตุใด________________________________________________ 
4. ถ้าไม่เหมาะสมท่านคิดว่าจะมีแนวทางการปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ขนาดของห้องเรียน   ลักษณะการจัดโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียน 
 จ านวนโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียน  จ านวนนักศึกษาต่อชั้นเรียน 
 ทางเดินภายในห้องเรียน  วัสดุผนัง/พื้นผิว  
 ประตู / หน้าต่าง   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ / สื่อการเรียน  
 สีภายในห้องเรียน    การระบายอากาศ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 

5. ท่านคิดว่าอาคารเรียนส าหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรจัดให้มีห้องเรียนเชิงปฏิบัติและ
ห้องเรียนเชิงทฤษฏีควรแยกกันหรือไม่  
   ควร     เพราะเหตุใด_______________________________________  
  ไม่ควร  เพราะเหตุใด_______________________________________ 
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 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ (2 ข้อ) 
1. ท่านต้องการให้มีครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใดบ้างในห้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  
    โต๊ะแบบห้องบรรยายทั่วไป 
  
    โต๊ะขนาดใหญ่พิเศษ 
 
    โต๊ะเขียนแบบ 
 
    โต๊ะของอาจารย์ผู้สอน 
    โต๊ะดราฟไฟ 
    เก้าอ้ี 
    ชั้นวางของ  
    ไม้ทีสไลด์ติดโต๊ะ 
    เก้าอ้ีเขียนแบบ 
    เก้าอ้ีทั่วไป   
    โต๊ะตัดกระดาษ   
    กระดาน White Board  
    บอร์ดส าหรับติดผลงาน 
    เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (Projector) 
    เครื่องฉายสไลด์ (Slide Projector) 
    คอมพิวเตอร์ (Computer)   
    อ่ืน ๆ โปรดระบุ________________________  

2. ท่านต้องการให้มีครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใดบ้างในบริเวณโถงทางเดินอาคารเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ)  

  ที่นั่งพักคอย   
  บอร์ดแสดงผลงาน  
  ชั้นแสดงผลงานแบบ Model 
   ตู้เก็บของส าหรับนักศึกษา (Lockers) 
  โต๊ะส าหรับนั่งท างาน 
  พ้ืนที่นั่งพักผ่อน 
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  ชั้นวางของ 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ_____________________________   
 

ทางสัญจรภายในอาคาร (4 ข้อ) 
 การสัญจรทางนอนภายในอาคารหรือทางเดินภายในอาคาร โดยทั่วไปมีลักษณะ 3 แบบดังนี้ 
(กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์, 2536) 
 

A. Single – Loaded Corridor      
 

B. Double - Loaded Corridor 
 

C. Hall   
 
 
1. ท่านคิดว่าอาคารเรียนควรมีลักษณะทางสัญจรทางนอนเป็นแบบใด 

 แบบ A    แบบ B   แบบ C. 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 

2. ท่านคิดว่าควรมีบันไดหลักเชื่อมถึงทุกชั้นหรือไม่ 
 ควร     เพราะเหตุใด_______________________________________  
 ไม่ควร  เพราะเหตุใด_______________________________________ 

3. ท่านคิดว่าพื้นที่ทางสัญจรภายในอาคารควรมีลักษณะอย่างไร  
   พ้ืนราบระดับเดียวกัน     พ้ืนเล่นระดับ   
4. ท่านคิดว่าควรมีพ้ืนที่ส าหรับสูบบุหรี่ต าแหน่งใดบ้าง  

 มีทกุชั้น 
 มีชั้นเว้นชั้น 
 มีเฉพาะชั้นล่างเท่านั้น 
 มีเฉพาะชั้นบนเท่านั้น 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านเทคนิคของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน  (4 ข้อ) 
ค าชี้แจง: โปรดเติมเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน หรือเติมค าในช่องว่าง 
1. ท่านคิดว่าในปัจจุบันอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้อยู่มีความเหมาะสมหรือไม่ 
   เหมาะสม      (กรุณาตอบในข้อ 3) 
   ไม่เหมาะสม (กรุณาตอบในข้อ 2) 
2. ถ้าไม่เหมาะสมท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   เครื่องคอมพิวเตอร์  
   เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
   จอฉายโปรเจคเตอร์  
   อุปกรณ์ขยายเสียงภายในห้อง 
   กระดาน White Board  
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
3. ท่านคิดว่าอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้อยู่มีปัญหาหรือไม่  
   มี      (กรุณาตอบในข้อ 4) 
   ไม่มี  
4. ปัญหาที่ท่านพบในการใช้อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเหล่านั้นมีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
   เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานช้าหรือไม่ท างาน 
   เครื่องคอมพิวเตอร์มักเกิดที่ปัญหาไม่ทราบสาเหตุบ่อยครั้ง  
   การเชื่อมต่อระบบ Internet เป็นไปได้ยากล าบาก  
   เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ไม่ตอบสนองการใช้งานซึ่งกันและกัน  
   เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ฉายภาพหรือตัวอักษรได้ไม่ชัดเจน  
   สีของภาพที่เกิดขึ้นบนจอฉาย ไม่ตรงกับท่ีงานที่ท่านท ามา   
   จอฉายภาพมีขนาดเล็กเกินไป   
   อุปกรณ์ขยายเสียง เช่น ไมค์ ล าโพง ฯ มักมีปัญหา 
   อุปกรณ์ขยายเสียง เช่น ไมค์ ล าโพง ฯ มีจ านวนน้อยเกินไป  
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมการใช้ห้องเรียน ( 3 ข้อ ) 
ค าชี้แจง: โปรดเติมเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านหรือเติมค าในช่องว่าง 
1. ท่านพบปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ห้องเรียนหรือไม่ 
   พบ    (กรุณาตอบในข้อ 2-3) 
   ไม่พบ  (กรุณาตอบในข้อ 3) 
2. ท่านพบปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ห้องเรียนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   การส่งเสียงดังรบกวน  
   มีบุคคลภายนอกหรือนักศึกษาต่างคณะเข้ามาภายในคาบเรียนของท่าน  
   การขีดเขียนโต๊ะเรียนและอุปกรณ์การเรียนของท่าน 
   การวางอุปกรณ์และของใช้ต่าง ๆ อย่างไม่เป็นระเบียบ   
   การไมร่ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้อง  
   การรับประทานอาหารภายในห้องเรียน   
   การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
   การใช้ห้องเรียนเกินเวลาที่ก าหนด  
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
3. โดยเฉลี่ยแล้วท่านใช้ห้องเรียนประมาณกี่ชั่วโมงต่อวัน 
   2-4 ชั่วโมง   4-6 ชั่วโมง    มากกว่า 6 ชั่วโมง  
 
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ค าชี้แจง: โปรดเติมเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน หรือเติมค าในช่องว่างแสง
สว่างภายในห้องเรียนและอาคารเรียน (6 ข้อ)  
1. ท่านคิดว่าแสงสว่างในอาคารเรียนปัจจุบันของท่าน มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานหรือไม่ 
   เหมาะสม    เพราะเหตุใด_______________________________________ 
   กรุณาตอบในข้อ 4) 
   ไม่เหมาะสม เพราะเหตุใด_______________________________________ 
  (กรุณาตอบในข้อ 2-3) 
2. อาคารเรียนพบปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอในบริเวณใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ห้องเรียน   โถงทางเดิน 
   ห้องน้ า   บันไดหนีไฟ 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
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3. ในอาคารเรียนปัจจุบันของท่าน มักพบปัญหาแสงสว่างในลักษณะใดมากที่สุด  
   แสงธรรมชาติไม่เพียงพอ  
   ต าแหน่งโต๊ะ-เก้าอ้ีไม่สัมพันธ์กับต าแหน่งไฟภายในห้องเรียน 
   จ านวนของหลอดไฟไม่เหมาะสมต่อขนาดห้องเรียน 
   แสงส่องสว่างไม่ได้ตามมาตรฐานก าหนด 
   แสงจากหลอดไฟสว่างมากเกินไป 
   ชนิดของแสงจากหลอดไฟไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน  
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
4. ท่านคิดอาคารเรียนควรได้รับแสงสว่างประเภทใดมากที่สุด 
   แสงสว่างจากธรรมชาติ (Natural light) 
   แสงประดิษฐ์ (Artificial light) 
5. ท่านคิดว่าห้องเรียนควรได้รับแสงสว่างประเภทใดมากที่สุด 
   แสงสว่างจากธรรมชาติ (Natural light) 
   แสงประดิษฐ์ (Artificial light) 
6. ท่านคิดว่าดวงไฟที่ใช้ในห้องเรียนควรใช้วิธีติดตั้งแบบใด 
   ฝังเพดาน   ติดเพดาน 
   ห้อยลงมาจากเพดาน  อ่ืน ๆ โปรดระบุ___________________________ 
 
  สี (4 ข้อ) 
1. ท่านคิดว่าสีของภายนอกอาคารเรียนควรเป็นสีโทนใด 
   โทนสีร้อน    โทนสีเย็น 
   โมโนโทน   ขาว – ด า    สีสัน (Colorful)  
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________  
2. ท่านคิดว่าสีของภายในอาคารเรียนควรเป็นสีโทนใด 
   โทนสีร้อน    โทนสีเย็น 
   โมโนโทน   ขาว – ด า    สีสัน (Colorful)  
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________  
3. ท่านคิดว่าสีของห้องเรียนควรเป็นสีโทนใด 
   โทนสีร้อน    โทนสีเย็น 
   โมโนโทน   ขาว – ด า    สีสัน (Colorful) 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
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4. ท่านคิดว่าสีของครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนควรเป็นแบบใด  
 โทนสีร้อน    โทนสีเย็น   โมโนโทน 
 ขาว – ด า    สีสัน (Colorful)   สีของวัสดุธรรมชาติ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
 
  เสียงรบกวน  ( 4 ข้อ ) 
1. อาคารเรียนปัจจุบันของท่านพบปัญหาด้านเสียงรบกวนหรือไม่  
   พบ    ( กรุณาตอบในข้อ 2-3 ) 
   ไม่พบ ( กรุณาตอบในข้อ 4 ) 
2. อาคารเรียนปัจจุบันของท่านมีเสียงรบกวนจากสิ่งใดบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   เสียงจากยานพาหนะต่าง ๆ 
   เสียงจากห้องเรียนชั้นอ่ืน ๆ  
   เสียงจากห้องเรียนชั้นเดียวกัน 
   เสียงจากภายในห้องเรียน    
   เสียงจากทางเดินหน้าห้องเรียน 
   เสียงจากสถานที่อ่ืน ๆ บริเวณมหาวิทยาลัย  
   เสียงจากแหล่งชุมชน 
   เสียงจากเครื่องปรับอากาศ 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ_____________________________________________ 
3. ท่านคิดว่าแนวทางการแก้ปัญหาควรเป็นอย่างไร 
   ใช้วัสดุดูดซับเสียงบางพ้ืนที่ หรือบางห้องที่มีเสียงรบกวนมาก 
   ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน และปรับปรุงแก้ไข  
   เลือกวัสดุภายในอาคารที่ไม่สะท้อนเสียง 
   ออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาคารไม่ให้นักศึกษาเสียงดังรบกวน  
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ_____________________________________________ 
4. ท่านคิดว่าควรมีเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนหรือไม่  
   ควร     เพราะเหตุใด_______________________________________  
   ไม่ควร  เพราะเหตุใด_______________________________________ 
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  การระบายอากาศ ( 3 ข้อ ) 
1. ท่านคิดว่าการระบายอากาศในอาคารเรียนควรใช้วิธีการใดจึงเหมาะสม  
   โดยวิธีธรรมชาต ิ
   โดยวิธีกล 
   ทั้ง 2 วิธี  
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
2. ท่านคิดว่าการระบายอากาศในห้องเรียนควรเป็นแบบใด 
   แบบใช้ลมธรรมชาติ 
   ใช้พัดลมและเครื่องดูดอากาศ 
   ใช้เครื่องปรับอากาศ 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
3. ท่านคิดว่าอาคารเรียนของท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบายอากาศอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 
   ต าแหน่งของอาคารจัดวางไม่ได้รับลม 
   รูปแบบของประตู – หน้าต่างไม่เหมาะสม 
   ทิศทางของการเปิดประตูหน้าต่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับลม 
   การจัดวางอาคารใกล้ชิดกับอาคารอ่ืนมากไป จึงไม่มีระยะห่างท่ีเพียงพอ 
   การปลูกต้นไม้ท าให้บังทิศทางลม 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________________________ 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับอาคารเรียนหรือห้องเรียน  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ 
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